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— Пры не вя лі кіх па ме рах па-
лі па за хвор ван не мо жа ні як не 
пра яў ляц ца, — рас каз вае за гад-
чы ца жа но чай кан суль та цыі 
11-й гарад ской па лі клі ні кі г. Мін-
ска Люд мі ла СЦЕ ПА НЕНКА. — 
Утва рэн не ў по лас ці мат кі час цей 
за ўсё з'яў ля ец ца «вы пад ко вай 
зна ход кай» пад час уль тра гу ка во-
га аб сле да ван ня ор га наў ма ло га 
та за. Ка лі ж па ліп вя лі кі або іх не-
каль кі, то мо гуць за явіць аб са бе 
па ру шэн ні мен стру аль на га цык-
ла, а дак лад ней, пе ры я дыч нае 
з'яў лен не не вя лі кіх вы дзя лен няў 
па між ме сяч ны мі. У мно гіх ма-
ла дых жан чын па лі поз эн да мет-
рыя пра яў ля ец ца праз мер ны мі 
мен стру аль ны мі кры ва цё ка мі. У 
жан чын у пе ры я дзе пост ме на-
паў зы мо гуць быць ад на ра зо выя 

вы дзя лен ні кры ві. Не ка то-
рыя жан чы ны скар дзяц ца 
на боль уні зе жы ва та, які 
мо жа ўзмац няц ца пад час 
па ла во га ак та. Бе ла ва тыя 
моц ныя вы дзя лен ні з па ла-
вых шля хоў мо гуць быць 
вы клі ка ны па лі пам вя лі-
кіх па ме раў. На зі ра юц ца 
і так зва ныя кан такт ныя 
кры ва цё кі — су кра віч ныя 
вы дзя лен ні пас ля па ла во-
га ак та. У жан чын рэ пра дук тыў-
на га ўзрос ту ў мно гіх вы пад ках 
рэ гіст ру ец ца бяс плод насць. Не ка-
то рыя ўра чы не ба чаць дак лад най 
су вя зі па між па лі пам эн да мет рыя 
і праб ле май за чац ця дзі ця ці, ад-
нак да ка за на, што вы да лен не па-
лі па па вы шае шан цы жан чы ны 
за ця жа раць.

Пе ра лі ча ныя сімп то мы вель-
мі па доб ныя на пры кме ты мі ё мы 
мат кі, эн да мет ры ё зу або па гро зы 
вы кі ды шу на ран нім тэр мі не ця-
жар нас ці. Та му пры з'яў лен ні пе ра-
лі ча ных сімп то маў не аб ход на тэр-
мі но ва звяр нуц ца да гі не ко ла га.

Асноў ны спо саб ля чэн ня па-
лі паў эн да мет рыя — апе ра тыў-

нае вы да лен не гэ тых 
утва рэн няў, або гіс-
тэ рас ка пія. Ма ні пу ля-
цыя вы кон ва ец ца спе-

цы яль ным ап тыч ным 
ін стру мен там — гіс тэ-

рас ко пам, які ўво дзіц ца 
ў по ласць мат кі. Са скрэб 
са сцен кі мат кі, атры ма ны 
пад час ма ні пу ля цыі, аба-
вяз ко ва на кі роў ва ец ца на 
гіс та ла гіч нае да сле да ван-
не для вы зна чэн ня ты пу 

па лі па. Ад ты пу па лі па і 
ўзрос ту жан чы ны за ле-

жыць так ты ка ля чэн-
ня. Ка лі вы яў ля ец-

ца фіб роз ная 
с т р у к  т у  р а 

па лі па, то 
ў на-

ступ най гар ма-
наль най тэ ра піі ня ма не аб ход-
нас ці. Пры жа ле зіс та-фіб роз ных 
і жа ле зіс тых па лі пах эн да мет рыя 
па ка за на гар ма наль ная тэ ра пія 
для нар ма лі за цыі мен стру аль-
на га цык ла і гар ма наль на га ба-
лан су.

Гар ма наль ныя прэ па ра ты 
пры зна ча юц ца на 3-6 ме ся цаў. 
Эст ра ген-гес та ген ныя кам бі на-
ва ныя араль ныя кант ра цэп ты-
вы па ды хо дзяць жан чы нам да 
35 га доў. Гес та ге ны звы чай на 
пры зна ча юц ца жан чы нам пас ля 
35-ці. Унут ры ма тач ная сіс тэ ма 
«Мі рэ на», якая вы зва ляе гар мон 
ле ва нор гест рэл у по ласць мат кі, 
пра па ну ец ца жан чы нам, якія не 
пла ну юць ця жар насць у блі жэй-
шыя 5 га доў.

Ра ды каль на га па ды хо ду ў 
ля чэн ні па тра буе вы яў лен не 
адэ на ма тоз най фор мы па лі по зу 
эн да мет рыя, па коль кі гэ та фор-
ма за хвор ван ня лі чыц ца пе ра-
дра ка вым ста нам. Жан чы нам 
пас ля 45 га доў па ка за на вы да-
лен не мат кі, а пры спа лу чэн ні 
за хвор ван ня з эн да крын ны мі 
па ру шэн ня мі і пры па вы ша най 
ан ка ла гіч най на сця ро жа нас-
ці рэ ка мен ду ец ца вы да лен не 
мат кі з пры дат ка мі. Жан чы нам 
рэ пра дук тыў на га ўзрос ту маг-
чы ма пры зна чэн не гар ма наль-
най тэ ра піі пас ля вы скра бан ня, 
але ў пост ме на паў заль ным уз-
рос це не аб ход на зноў вяр нуц-
ца да пы тан ня аб апе ра тыў ным 
ля чэн ні.

«Што мо жа быць пры чы най дэ фі цы ту жа ле-
за? Як эфек тыў на па леп шыць гэ ты па каз чык 
кры ві?

Ма ры на, г. Ма гі лёў».
Тлу ма чыць урач-тэ ра пеўт 3-й цэнт раль най 

ра ён най клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска Ула дзімір 
ЛА ПІЦ КІ:

— Праб ле ма, аб якой вы ка жа це, на зы ва ец-
ца ане мі яй — гэ та змян шэн не ге маг ла бі ну ў кры-
ві. Ра зам з ге маг ла бі нам пры ане міі змян ша ец ца 
звы чай на і коль касць чыр во ных кры вя ных цель-
цаў — эрыт ра цы таў. У боль шас ці вы пад каў ане-
мія — не са ма стой нае за хвор ван не, а сімп том, 
пра ява ін ша га за хвор ван ня. Ска жам, за хвор ван-
ня страў ні ка ва-кі шач на га трак та (яз ва страў ні ка і 
два нац ца ці перс най кіш кі, хра ніч ны гаст рыт, не спе-
цы фіч ны яз ва вы ка літ), злу чаль най ткан кі (рэў ма-
то ід ны арт рыт, сіс тэм ная чыр во ная ваў чан ка) або 
хра ніч най ныр ка вай не да стат ко вас ці, зла я кас на-
га но ва ўтва рэн ня, хра ніч на га ін фек цый на га за-
хвор ван ня, гель мін то зу. Вы клі каць ане мію мо гуць 
кро ва стра ты, звя за ныя з ужы ван нем не ка то рых 
ле ка вых прэ па ра таў (са лі цы-
ла вая кіс ла та, не стэ ро ід ныя 
су праць за па лен чыя срод кі, 
глю ка кор ты кас тэ ро і ды).

Да най больш ураз лі вых 
па цы ен таў ад но сяц ца дзе ці 
ма лод ша га ўзрос ту, ця жар-
ныя, жан чы ны дзе та род на га 
ўзрос ту, ста рыя лю дзі. Ане-
мія ўсклад няе ця жар насць і 
ро ды, пра ва куе не вы нош ван-
не ця жар нас ці. Маг чы мае і 
на ра джэн не дзі ця ці з ніз кай 
ва гой.

Час цей за ўсё ды яг нас ту ец-
ца жа ле за дэ фі цыт ная ане мія, 
пры якой у ар га ніз ме не ха пае ад на го з асноў ных 
кам па не нтаў ге маг ла бі ну — жа ле за. За па сы жа-
ле за змя шча юц ца, га лоў ным чы нам, у кас ця вым 
моз гу і се ля зён цы. Ас тат няе за хоў ва ец ца ў вы-
гля дзе фе ры ці ну (бял ку, у скла дзе яко га жа ле за 
на за па шва ец ца ў ткан ках).

Жа ле за дэ фі цыт ныя ста ны зні жа юць пра ца-
здоль насць, па вя ліч ва юць ус пры маль насць да 
вост рых рэ спі ра тор ных за хвор ван няў. Ха рак тэр-
на га ла ва кру жэн не, шум у ву шах, «мош кі» пе рад 
ва чы ма, па вы ша ная стам ляль насць, га лаў ны боль, 
лом касць і па пя рэч ная скрэс ле насць па зног цяў, 
вы па дзен не ва ла соў, трэ шчы ны ва кол ро та. Ёсць 
і ін шыя пры кме ты: блед ныя ску ра і слі зіс тыя, сэр-
ца біц цё, за дыш ка пад час фі зіч най на груз кі.

У боль шас ці вы пад каў зні жэн не ўзроў ню ге-
маг ла бі ну ад бы ва ец ца па сту по ва, ар га нізм адап-
ту ец ца да ане міі і скар гі не заў сё ды ад па вя да юць 
па каз чы кам ге маг ла бі ну. Не ка то рыя на огул ні чо га 
не ад чу ва юць, а та му мо гуць ні на што не скар дзіц-

ца ўра чу. Ін шых жа не па ко яць сла басць, за дыш ка, 
га ла ва кру жэн не, стра та пры том нас ці. Пры цяж кай 
ане міі мо жа раз віц ца сар дэч ная не да стат ко васць, 
па ча шча нае сэр ца біц цё, ацё кі, зні жэн не ар тэ ры-
я льна га ціс ку.

Рас па зна ван не за сна ва на на вы яў лен ні змен 
у ана лі зах кры ві: зні жэн не ўзроў ню ге маг ла бі ну, 
эрыт ра цы таў, ко ле ра ва га па каз чы ка, змя нен не 
фор мы і па ме раў эрыт ра цы таў, знач нае зні жэн не 
жа ле за ў сы ва рат цы кры ві.

Пры ане міі па каз чык ге маг ла бі ну мен шы за 
110 г/л, ко ле ра вы па каз чык — мен шы за 0,95, уз-
ро вень жа ле за сы ва рат кі мен шы за 10  ммоль/л. 
Ге маг ла бін і фе ры цін лі чац ца най больш ін фар ма-
тыў ны мі па каз чы ка мі для ды яг нос ты кі жа ле за дэ-
фі цы ту.

Ура чы ка жуць, што ане мія пра ця кае ў лёг кай 
фор ме пры ге маг ла бі не 90-110 г/л, ся рэд няй цяж-
кас ці — пры 80-89 г/л, цяж кай — пры ні жэй шым 
за 80 г/л.

Ля чэн не — комп лекс нае. На не каль кі ме ся цаў 
і больш пры зна ча юц ца прэ па ра ты жа ле за, рэ ка-

мен ду ец ца звяр нуць ува гу на 
хар ча ван не. У ра цы ё не па-
він на быць да стат ко ва паў на-
цэн ных бял коў, якія спры я юць 
сін тэ зу ге маг ла бі ну і эрыт ра-
цы таў (130 г, з якіх 80-95 г — 
жы вёль на га па хо джан ня). Да 
70-80  г аб мя жоў ва ец ца тлушч, 
па коль кі пры ане міі час та ад-
зна ча юц ца зме ны ў пе ча ні і 
атлус цен не кас ця во га моз гу. 
Та му не аб ход на ўжы ваць ня-
тлус тае мя са, ня тлус тую ры-
бу, тва рог, грэц кую і аў ся ную 
ка шы, алей.

Коль касць вуг ля во даў у ды-
е це пры ане міі — 400-500 г у дзень. Гэ та мо гуць 
быць кру пы, цу кар, мёд, ага род ні на, са да ві на, яга-
ды. У рас лін ных пра дук тах шмат ві та мі наў, не аб-
ход ных ар га ніз му ў та кі час.

Для атры ман ня ві та мі наў гру пы В у ра цы ён 
уклю ча юць яеч ны жаў ток, стра вы з пе ча ні, мя са, 
ры бы, тва ра гу, пша ніч на га і ры са ва га вот руб'я. 
Вель мі важ ны ві та мін С. Аскар бі на вай кіс ла ты 
шмат у шып шы не, чор ных па рэч ках, цыт ру са вых. У 
кро ва тва рэн ні ўдзель ні ча юць не толь кі жа ле за, але 
і ко бальт, мар га нец, цынк, якія мож на атры маць з 
пе чан ню, мя сам, яй ка мі, ік рой, драж джа мі, ге ма та-
ге нам, пша ніч най му кой, аў ся най і грэц кай кру па мі, 
ага род ні най, са да ві ной, гры ба мі, ка ка вай.

Пры ане міі апе тыт час та бы вае аслаб ле ны — 
з-за зні жэн ня сак ра тор най функ цыі страў ні ка. Каб 
па леп шыць апе тыт, рэ ка мен ду ец ца ўжы ваць мяс-
ныя, рыб ныя, грыб ныя, ага род нін ныя су пы, ад ва ры, 
да да ваць со у сы, вы ка рыс тоў ваць фі зі я ла гіч ную 
коль касць со лі.

Сек су аль насць ча ла ве ка рэа лі зу ец ца ў 
пер шую чар гу праз сек су аль ныя ста сун кі 
з парт нё рам. Та му га во ра чы пра якасць 
сек су, мы па він ны га ва рыць пра якасць гэ-
тых ста сун каў. Для іх апі сан ня спе цы я ліс-
ты вы ка рыс тоў ва юць па няц це сек су аль-
най гар мо ніі. У ка го ёсць та кая гар мо нія 
— да ве да ем ся ад ура ча-сек со ла га Мінск а-
га га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га 
дыс пан се ра Мі ка лая ХВА ШЧЫН СКА ГА.

— Сек су аль ная гар мо нія ёсць, ка лі па ла-
вое жа дан не і ак тыў насць у па ры пры вод зяць 
да ап ты маль на га зліц ця эра тыч ных ад чу ван-
няў, да ар газ му, поў на га псі ха сек су аль на га 
за да валь нен ня абод вух парт нё раў! Сло вам, 
якас ны секс указ вае на гар ма ніч ныя сек су-
аль ныя ста сун кі. На пер шы по гляд усё да во лі 
прос та: бы ло б жа дан не — ас тат няе пры кла-
дзец ца... Ад нак моц ныя ўза ем ныя па чуц ці — 
яшчэ не га ран тыя па спя хо вас ці ў ін тым ным 
жыц ці.

Для са праўд най гар мо ніі ў па ры па тра-
бу ец ца су па дзен не вель мі мно гіх рэ чаў — 
агуль най куль ту ры, каш тоў нас цяў, ма раль-
ных прын цы паў... Важ нае і су па дзен не эт ніч-
ных асаб лі вас цяў, ма ты ваў ін тым най бліз ка-
сці, сты ляў муж чын скіх і жа но чых па во дзін, 
псі ха сек су аль ных ты паў (хто «лі дар», а хто 
«пад па рад ка ва ны»), ідэа лі за ва ных фан та зій 
аб су мес ным жыц ці і ся мей най струк ту ры. 
Што да на яў нас ці ўза ем на га ка хан ня, глы бо-
кай эма цы я наль най су вя зі, спа лу чэн ня рыс 
ха рак та ру, то гэ та, без умоў на, толь кі ўзба га-
чае сек су аль нае жыц цё.

Па вы сяць якасць сек су і су па дзен не па ла-
вых тэм пе ра мен таў парт нё раў, ад сут насць 
ад роз нен няў у ін ды ві ду аль ных бія рыт мах, па-
да бен ства ўяў лен няў аб псі ха фі зі я ло гіі муж-
чын скай і жа но чай сек су аль нас ці, ве дан не 
яе ўзрос та вых і фі зі я ла гіч ных асаб лі вас цяў. 

Іс ну юць і «тэх ніч ныя» кры тэ рыі якас ці сек су-
аль ных ад но сін — ад сут насць стэ рэа ты паў 
у па ла вым жыц ці, су па дзен не сек су аль ных 
ін та рэ саў. Не бу дзем скід ваць з ра хун ку і 
ра зу мен не сек су аль ных жа дан няў парт нё-
ра, адэ кват нае вы ра жэн не сва іх улас ных, 
умен не пры ста соў ваць па ла выя па трэ бы ў 
па ры.

— Муж чы на і жан чы на заў сё ды па-роз-
на му гля дзяць на секс. У гэ тым сэн се іс-
нуе і мност ва мі фаў. А ча го ж на са мой 
спра ве хо чуць ад ны і дру гія?

— Вя до ма, у сек су аль нас ці муж чын і жан-
чын ёсць ад роз нен ні. Тра ды цый на лі чыц ца, 
што для моц най па ло вы ха рак тэр нае больш 
вы ра жа нае сек су аль нае жа дан не, сек су аль-
ная агрэ сіў насць, на по рыс тасць, ня стры ма-
насць. Больш час тыя сек су аль ныя дум кі і 
фан та зіі: 12-19-га до выя юна кі па ста ян на 
ду ма юць пра секс, муж чы ны 40-50 га доў 
— не дзе раз у паў га дзі ны. Муж чы ны не так 
моц на эма цы я наль на ўцяг ва юц ца ў ін тым ныя 
ад но сі ны. Яны больш схіль ныя да сек су аль-
най раз на стай нас ці і «ка рот кіх» су вя зяў — 
вель мі спрэч ны, да рэ чы, тэ зіс. У іх больш 
вы ра жа ная рэ ак цыя на ві зу аль ныя сек су аль-
ныя сты му лы — тое, што на зы ва юць «лю біць 
ва чы ма». Асноў ны ма тыў па ла вой бліз ка сці 
— сек су аль нае жа дан не. Муж чы ны ад да юць 
пе ра ва гу сек су пе рад ін шы мі за ня тка мі і га то-
вы ах вя ра ваць мно гі мі рэ сур са мі дзе ля сек-
су. Ха рак тэр ная і «вы ка наў чая тры вож насць» 
— су мнен ні ў сва ім май стэр стве, страх пе рад 
маг чы май сек су аль най ня ўда чай. У муж чын 
больш вы со кія сек су аль ныя за пы ты і мен шая 
сек су аль ная за да во ле насць. Пік сек су аль най 
ак тыў нас ці на зі ра ец ца ва ўзрос це 20-25 га-
доў. Гэ та, так бы мо віць, агуль ныя ха рак та-
рыс ты кі. Не вар та гэ та ўспры маць лі та раль на 
да кож на га асоб на га муж чы ны...

Гэт кім жа чы нам мож на ска заць, што ў цэ-
лым для жа но чай сек су аль нас ці ха рак тэр ная 
за леж насць сек су аль най за да во ле нас ці ад 
якас ці ста сун каў з парт нё рам (у шчас лі вых 
шлю бах жан чы ны час цей указ ва юць на на-
яў насць ар газ му). Асноў ны ма тыў па ла вой 
бліз ка сці — па чуц ці, ка хан не. Ха рак тэр ны і 
ма ця рын скі ін стынкт, вель мі знач ным бу дзе 
пер шы сек су аль ны во пыт. Роск віт сек су аль-
нас ці ад бы ва ец ца па воль на. У пер шыя тры 
ме ся цы пас ля за муж жа ка ля 20 пра цэн таў 
жан чын пе ра жы ва юць ар газм, праз 10 га-
доў — 90 пра цэн таў. Жан чы ны, у сваю чар гу, 

«лю бяць ву ша мі» — больш рэ агу юць на аў-
ды я э ра тыч ныя сты му лы. Ад сут насць ар газ-
му для жан чы ны не вы клю чае маг чы мас ці 
пе ра жы ван ня сек су аль най за да во ле нас ці. 
Ці ка вая су вязь лі бі да і ар газ му з уз роў нем 
аду ка цыі і пра фе сі яй. Так, у жан чын-гу ма ні-
та ры яў лі бі да і ар газм больш моц ныя, чым у 
хат ніх гас па дынь. А пік жа но чай сек су аль най 
ак тыў нас ці пры па дае на ўзрост пас ля 30.

Боль шасць секс-стэ рэа ты паў звя за ныя, 
вя до ма, з сек су аль нас цю муж чын скай: «са-
праўд ны муж чы на пра яў ля ец ца най перш у 
сек се»; «муж чы на заў сё ды жа дае і заў сё ды 
га то вы да сек су»; «у са праўд на га муж чы ны 

ня ма сек су аль ных праб лем»; «у сек се муж-
чы на не па ві нен слу хаць жан чы ну»; «чым 
больш жан чын і па ла вых ак таў, тым лепш»; 
«ад мо віц ца ад сек су — рас пі сац ца ў сва ёй 
ня здоль нас ці як муж чы ны»; «муж чы на па ві-
нен «да вес ці» парт нёр ку да ар газ му»; «ін-
тым ная бліз касць — гэ та пра цяг лы па ла вы 
акт, пя шчо та — дру гас ная».

Ці ка ва, што ча сам не толь кі са мі муж чы-
ны, але і жан чы ны куль ты ву юць ды ўся ляк 
«за ма цоў ва юць» у сва ёй свя до мас ці па доб-
ныя мі фы.

— Што хут чэй «за бі вае секс» у асоб най 
па ры: шлюб, на ра джэн не дзя цей, зло ўжы-
ван не ал ка го лем?

— На огул іс нуе шмат пры чын, якія «за-
бі ва юць» секс. Спе цы я ліс ты дзе ляць іх на 
псі ха ген ныя і ар га ніч ныя. Ска жам, гэ та мо-
гуць быць ней кія «сі ту а цыі»: не спры яль ныя 
ўмо вы для ін тым ных ад но сін, страх пе рад 
ця жар нас цю ці ве не рыч ным за хвор ван нем, 
псі хіч ная і фі зіч ная стом ле насць, ал ка голь-
нае ап'я нен не. На шко дзіць мо гуць і псі хіч ныя 
траў мы, звя за ныя з ус па мі на мі аб ко ліш ніх 
сек су аль ных ня ўда чах, ней кія апа сен ні ад-
нос на ня здоль нас ці за да во ліць парт нё ра, 
страх па цяр пець фі яс ка пад час па ла вой 
бліз ка сці. Асоб ны мо мант — праб ле мы ў па-
ры, бы та выя кан флік ты, не да вер, рэў насць, 
абы яка васць, аб ра зы, стра та па ва гі адзін да 
ад на го. Мо гуць быць і аса біс тыя праб ле мы 
— тры вож ныя ры сы ха рак та ру, за ні жа ная са-
ма ацэн ка, схіль насць да са ма ед ства, за ліш-
няя ад каз насць за пос пех ін тым ных ад но сін, 
па мыл ко выя ўяў лен ні аб па ла вым жыц ці.

Ад нак секс ста но віц ца не маг чы мым і пры 
не ка то рых за хвор ван нях, якія, ска жам, па-
ру ша юць кро ва зва рот у па ла вых ор га нах, 
— атэ раск ле роз, цук ро вы дыя бет. Нель га 
за бы вац ца і на зні жэн не вы пра цоў кі па ла вых 

гар мо наў з уз рос там. Ты тунь, ал ка голь, нар-
ко ты кі з ця гам ча су так са ма іс тот на па гар ша-
юць сі ту а цыю і не ста су юц ца з нар маль ным 
сек су аль ным жыц цём.

Той, хто кла по ціц ца аб на яў нас ці сек су-
аль най гар мо ніі ў сва ім жыц ці, па ві нен, у 
прын цы пе, са чыць за сва ім фі зіч ным зда-
роў ем, свое ча со ва вы ра шаць псі ха ла гіч ныя 
праб ле мы — з да па мо гай псі хо ла га, псі ха тэ-
ра пеў та ці сек со ла га. Гэ та зу сім не скла да на, 
ка лі з па ва гай ста віш ся да ся бе і парт нё ра.

— Ці рас це ў нас коль касць сек су аль-
ных рас строй стваў, па та ло гій? Як мож на 
аца ніць сек су аль нае зда роўе су час ных 
муж чын і жан чын?

— Рост коль кас ці зва ро таў па сек са ла-
гіч ную да па мо гу аб умоў ле ны най перш па-
вы шэн нем агуль на га куль тур на га і аду ка-
цый на га ўзроў ню на сель ніц тва. Сён ня да 
ўра чоў-сек со ла гаў звяр та юц ца муж чы ны і 
жан чы ны ад 18 да 80 га доў. Ад нак і аб' ек-
тыў на коль касць сек су аль ных па ру шэн няў 
бу дзе рас ці, па коль кі жыц цё су час на га ча ла-

ве ка пра сяк ну тае моц ны мі псі хіч ны мі пе ра-
груз ка мі, а рас паў сюдж ван не за хвор ван няў 
сар дэч на-са су дзіс тай і эн да крын най сіс тэм 
іс тот на па гар шае сі ту а цыю.

— «Секс-цац кі», спе цы яль ныя пры ста-
са ван ні для сек су аль ных гуль няў са праў-
ды ро бяць па ла вое жыц цё больш раз на-
стай ным?

— А вы па ду май це, ці мож на зра біць 
больш раз на стай най лю боў да свай го дзі-
ця ці... Лю боў або ёсць, або яе ня ма. Ні я кая 
но вая «цац ка» яе не ства рае. З сек су аль ны мі 
ста сун ка мі тое ж са мае. Ка лі ёсць моц нае 
па чуц цё, яно не па він на да зво ліць лі бі да за-
вяз нуць у «бы це». З ін ша га бо ку, ні хто не 
ад маў ляе экс пе ры мен ты ў сек се. У па ры да-
пу шчаль ныя са мыя раз на стай ныя фор мы 
сек су аль ных ад но сін. Па трэб ны дзве ўмо вы: 
уза ем ная зго да да рос лых, свя до мых парт-
нё раў і ад сут насць фі зіч най або ма раль най 
шко ды са бе, парт нё ру або ін шым лю дзям.

Матэрыялы старонкі падрыхтавала 
Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Док тар ад ка жаДок тар ад ка жа  ��

ЖА ЛЕ ЗА 
Ў ДЭ ФІ ЦЫ ЦЕ

Жа но чае пытаннеЖа но чае пытанне  ��

КА ЛІ ПА ЛІП ЁСЦЬ, А ПРА ЯЎ — НЯ МА
Та кое даб ра якас нае ўтва рэн не, як па ліп эн да мет рыя, мо жа ўзнік нуць у лю бым уз рос це
Ад нак у боль шас ці вы пад каў вы яў ля ец ца яно пас ля 35 га доў. 
Пры чы ны ўзнік нен ня та кіх утва рэн няў не вя до мыя. Вы лу ча юць 
толь кі фак та ры, якія па вы ша юць ры зы ку раз віц ця за хвор ван ня. 
Гэ та гар ма наль ныя па ру шэн ні, пры якіх па вы ша ны ўзро вень 
эст ра ге ну і па ні жа ны — пра гес тэ ро ну; траў мы по лас ці мат-
кі  — шмат лі кія ды яг нас тыч ныя вы скра бан ні, абор ты, пра цяг лае 
вы ка ры стан не ўнут ры ма тач най спі ра лі, вы кі ды шы, ро ды, пас ля 
якіх у по лас ці мат кі за ста лі ся ўчаст кі пла цэн ты, згуст кі кры ві, 
якія па сту по ва за мя ні лі ся злу чаль най ткан кай і ўтва ры лі па ліп; 
эн да крын ныя па ру шэн ні (цук ро вы дыя бет, ты рэ а так сі коз); 
эк стра ге ні таль ныя за хвор ван ні (гі пер та нія, атлус цен не).

ТОЛЬ КІ ПА ЧУЦ ЦЯЎ МА ЛА,
або Ча го на са мрэч хо чуць муж чы ны і жан чы ны?

Сек су аль ны лік безСек су аль ны лік без  ��

Гель мін то зы ста вяць на чац вёр тае мес ца 
па сту пе ні шко ды для зда роўя (пас ля ішэ-
міч най хва ро бы сэр ца, дыя рэі і ту бер ку лё-
зу). Лі чыц ца, што гель мін та мі ін фі цы ра ва на 
вель мі знач ная част ка на сель ніц тва.

Най больш час та ў на шай кра і не су-
стра ка юц ца ка ля 10 ві даў гель мін таў, або 
гліс тоў, з якіх най больш шы ро ка рас паў сю-
джа ны аска ры ды, во ла са га ло вы, аст ры цы. 

Па ся ля юц ца гэ тыя па ра зі ты ў кі шэч ні ку і 
вы клі ка юць ад па вед ныя за хвор ван ні. За-
ра жэн не ад бы ва ец ца га лоў ным чы нам праз 
дрэн на па мы тыя ру кі, са да ві ну-ага род ні ну, 
дрэн на апра ца ва ныя мя са і рач ную ры бу. 
У хво рых, як пра ві ла, зні жа ец ца апе тыт, 
з'яў ля ец ца млосць, ва ні ты, боль у жы ва це, 
па но сы або за по ры. Ад зна ча юц ца так са ма 
га лаў ны боль, сла басць, раз драж няль насць, 

зрэд ку — не пра ход насць кі шэч ні ка. Па вод ле 
слоў ва ле о ла га 23-й га рад ской дзі ця чай 
па лі клі ні кі г. Мін ска Але ны ГАР НІЦ КАЙ, 
асаб лі ва па ку ту юць дзе ці — у іх за па воль ва-
ец ца рост і пры баў ка ў ва зе, яны па чы на юць 
час цей хва рэць на ін фек цыі.

За ра зіц ца, на прык лад, тры хі не ла мі мож-
на пры ўжы ван ні сві ні ны і дзі чы ны (мя са 
дзі ка, мядз ве дзя). У та ко га хво ра га ба ліць 
га ла ва, па вы ша ец ца тэм пе ра ту ра, аця ка-
юць па ве кі, твар ста но віц ца адут ла ва тым, 
праз ты дзень па чы на юць ба лець мыш цы, 
ка неч нас ці, цяж ка ста но віц ца ды хаць, раз-
маў ляць, на це ле з'яў ля ец ца вы сып ка.

За ра зіц ца ін шы мі гель мін та мі мож на пры 
ўжы ван ні не да стат ко ва пра сма жа на га ці пра-
ва ра на га мя са буй ной ра га тай жы вё лы, пры 
каш та ван ні сы ро га фар шу. Не бяс печ най мо жа 
быць не да ва ра ная, не да сма жа ная або не да со-
ле ная рач ная ры ба з лі чын ка мі па ра зі та.

Гліс ты мо гуць пе ра да вац ца на ся ко мы мі, 
кош ка мі, са ба ка мі. За ра жэн не ад бы ва ец ца 
праз рот — з ва дой, пы лам; праз ня мы тыя 
ру кі, бруд ныя пра дук ты, пад час ха ды ба са-
нож або ля жан ня на зям лі. Гель мін ты са-
бак мо гуць пе ра да цца ча ла ве ку праз тыя 
ж бруд ныя ру кі, ня мы тую ага род ні ну, яга ды, 
ва ду. Сімп то маў тут мо жа быць шмат, але 
асноў ны мі лі чац ца па вы шэн не тэм пе ра ту-
ры, су хі ка шаль, сып.

Гель мін ты вы клі ка юць роз ныя па та ла-
гіч ныя змя нен ні ў ар га ніз ме ча ла ве ка: ад 
ме ха ніч на га ўздзе ян ня на ткан кі і ор га ны 
да ін так сі ка цыі; ад па ру шэн ня ба лан су ві-
та мін ных і мі не раль ных рэ чы ваў да алер гіі, 
зні жэн ня іму ні тэ ту.

Ды яг нос ты ка за сна ва на ў тым лі ку і на 
ла ба ра тор ных да сле да ван нях. Вы явіць па-
ра зі таў мож на і з да па мо гай іму на ла гіч на га 
да сле да ван ня кры ві, ка лі вы яў ля юц ца спе-
цы фіч ныя ан ты це лы да гель мін таў.

Для ля чэн ня пры мя ня юць спе цы яль ныя 
су праць гліс та выя прэ па ра ты, вы бар якіх 
за ле жыць ад кан крэт на га ві ду вы яў ле ных 
гель мін таў.

Аса біс тая гі гі е наАса біс тая гі гі е на  ��

АД НЫМ СЛО ВАМ, ПА РА ЗІ ТЫ...

�Мый це ру кі пе рад ядой, пас ля ка ры-
стан ня ту а ле там і кож на га за брудж ван ня, 
пас ля гуль ні са свой скі мі жы вё ла мі.
�Не гры зі це па зног цяў.
�Дас ка на ла мый це сы рую ага род ні ну і 

са да ві ну пе рад ядой у пра точ най ва дзе, аб-
да вай це іх кі пе нем.
�Вы ка рыс тоў вай це толь кі бу ты ля ва ную 

або га та ва ную ва ду.
�Абяс шкодж вай це не чыс то ты ў ямах, 

каб не бы ло до сту пу кіс ла ро ду. Пры за хоў-
ван ні ў вы граб ных ямах звыш 6 ме ся цаў яй кі 
гель мін таў гі нуць.
�Зма гай це ся з му ха мі, аба ра няй це ад іх 

пра дук ты хар ча ван ня.
�Са чы це за чыс ці нёй абут ку, бя ліз ны, 

адзен ня.
�На бы вай це мя са з ад зна кай аб ве тэ ры-

нар ным кант ро лі.
�Доб ра смаж це/ва ры це мя са і ры бу.

АБА РА НІЦЬ СЯ БЕ АД ГЛІС НЫХ ЗА ХВОР ВАН НЯЎ НЕ ТАК СКЛА ДА НА:

Се зон ныя Се зон ныя   ��
па ра дыпа ра ды

РУ КІ! МЫ ЛІ?
Не за бы вай це, што ле там 

так лёг ка стаць ах вя рай вост-
рых кі шэч ных ін фек цый.

1. Бах ча выя куль ту ры не на-
бы вай це ў раз рэ за ным вы гля-
дзе, па коль кі мік ра ар га ніз мы з 
па верх ні лёг ка пе ра но сяц ца і 
раз мна жа юц ца ў мя ка ці.

2. Са да ві ну, ага род ні ну, яга-
ды трэ ба дас ка на ла мыць пад 
пра точ най ва дой.

3. Усе хар чо выя пра дук ты 
па він ны за хоў вац ца за кры ты мі 
ў чыс тым по су дзе. Га то выя — 
асоб на ад сы рых.

4. Са ла ты трэ ба ес ці ў блі-
жэй шы час пас ля га та ван ня, 
іх тэр мін за хоў ван ня — да 12 
га дзін.

5. Хар чо выя пра дук ты, якія 
за ста лі ся на на ступ ны дзень, 
не аб ход на пад вяр гаць тэр міч-
най апра цоў цы.

6. Ма ла ко, на бы тае на рын ку, 
у пры ват ных асоб, мож на ўжы-
ваць толь кі пас ля га та ван ня.

7. Не га туй це і не еш це, па-
куль не вы мы лі ру кі з мы лам.

АСНОЎ НЫЯ ПРЫ ЧЫ НЫ 
ЖА ЛЕ ЗА ДЭ ФІ ЦЫТ НАЙ АНЕ МІІ:

— хра ніч ныя кро ва стра ты (яз ва вая хва-
ро ба страў ні ка і два нац ца ці перс най кіш кі, 
не спе цы фіч ны яз ва вы ка літ, вост рыя і 
хра ніч ныя эро зіі страў ні ка, ге ма рой, ма-
тач ныя і на са выя кро ва ця чэн ні);
— па ру шэн ні ўсмокт ван ня жа ле за ў кі-
шэч ні ку (эн тэ ры ты);
— па вы ша ная па трэ ба ў жа ле зе (пад час 
ця жар нас ці і груд но га карм лен ня);
— не да стат ко вае па ступ лен не жа ле за з 
хар чо вы мі пра дук та мі, ніз кае ўжы ван не 
бял ку.

Боль шасць секс-стэ рэа ты паў 
звя за ныя, вя до ма, з сек су аль нас цю 
муж чын скай: «са праўд ны муж чы на 
пра яў ля ец ца най перш у сек се»; 
«муж чы на заў сё ды жа дае і заў сё ды 
га то вы да сек су»; «у са праўд на га 
муж чы ны ня ма сек су аль ных 
праб лем».


