
Што па він на на сця ро жыць 

ма ці і якія праб ле мы пры вод-

зяць да дзі ця ча га гі не ко ла га? 

У якім уз рос це дзяў чы на мо-

жа па чы наць па ла вое жыц-

цё? І што да гэ та га ча су яна 

па він на ве даць? Пра гэ тыя 

і ін шыя ас пек ты ін тым на га 

зда роўя пад лет каў мы па га-

ва ры лі з дзі ця чым гі не ко ла-

гам ме ды цын ска га цэнт ра 

ЛОДЭ Але най ЯКУ ТА.

— Але на Аляк санд раў на, 

што па він на ве даць дзяў чын ка 

пе рад па чат кам пе ра ход на га 

ўзросту?

— Тое, што звычайна ва ўзрос-

це ад 10 да 13 га доў у яе мо гуць 

з'я віц ца кры вя ніс тыя вы дзя лен ні 

на бялізне. Пачатак менструацыі 

ў 14 або 15 гадоў — таксама ва-

рыянт нормы. Ві да воч на, што пра 

гэ та ёй па він на ска заць ма ма і 

ак цэн та ваць ува гу на тым, што 

гэ та не пра ява ней кай хва ро бы. 

Ня рэд ка пер шыя ме сяч ныя су-

пра ва джа юц ца бо лем у жы ва це і 

праз мер ны мі вы дзя лен ня мі. Дзяў-

чын ка мо жа па ду маць, што з ёй 

штось ці не так, і спа ло хац ца. Усе 

гэ тыя кроп кі над «і» па він на рас-

ста віць ма ма, рас тлу ма чыў шы, 

што гэ та нар маль ная фі зія ла гіч-

ная з'я ва, якая свед чыць пра тое, 

што ў бу ду чым дзяў чы на змо жа 

мець дзя цей.

Акра мя гэ та га, ма ма аба вяз ко-

ва па він на па клас ці ў школь ны за-

плеч нік не каль кі пра кла дак і рас-

тлу ма чыць, што ка лі та кое зда рыц-

ца ў шко ле (ці до ма, ка лі яна бу дзе 

ад на), дзяў чын ка па він на пры ма-

ца ваць пра клад ку да бя ліз ны. Ка-

лі вы дзя лен ні праз мер ныя ці яны 

су пра ва джа юц ца моц ным бо лем, 

пры чым не толь кі ў ні зе жы ва та, 

але і га лаў ным, у спі не, то пра гэ та 

аба вяз ко ва трэ ба па ве да міць да-

рос ла му. Ка лі дзя ў чын ка ў шко ле, 

то па він на ска заць на стаў ні цы ці 

мед ра бот ні ку, ка лі до ма — ма ме. 

Гэ та два мо ман ты, на якія трэ ба 

звяр нуць ува гу, ка лі гэ та ад бы ва-

ец ца ўпер шы ню.

— На што вар та звяр нуць ува-

гу да лей? Што не па він на на сця-

рож ваць і з чым, на ад ва рот, трэ-

ба звяр тац ца да ўра ча?

— Пач ну з та го, што з'яў ля ец ца 

нор май. У пер шыя паў та ра — два 

га ды цыкл мо жа быць не рэ гу ляр-

ны, і гэ та з'яў ля ец ца фі зі я ла гіч най 

нор май. Па куль цыкл уста наў лі ва-

ец ца, ін тэр ва лы па між ме сяч ны мі 

мо гуць быць ад двух тыд няў да 

трох ме ся цаў. І пер шыя паў та ра — 

два га ды мож на на конт гэ та га моц-

на не тур ба вац ца. Пра цяг ласць са-

міх ме сяч ных у нор ме скла дае ад 

двух да вась мі дзён. Як два дні, 

так і во сем з'яў ля юц ца ва ры ян та мі 

нор мы. На конт праз мер нас ці: яны 

лі чац ца та кі мі, толь кі ка лі вы клі ка-

юць вы му ша ную за ме ну са ні тар-

ных срод каў час цей, чым раз на 

дзве га дзі ны, або ка лі дзяў чын цы 

трэ ба спе цы яль на ўста ваць уна чы, 

каб іх змя ніць, або ка лі ў ана лі зах 

кры ві (агуль ным ці бія хі міч ным) 

уз ні ка юць змя нен ні, звя за ныя 

з дэ фі цы там уз роў ню ге маг ла бі-

ну і сы ва ра тач на га жа ле за, або 

ка лі ме сяч ныя вы клі ка юць зме ну 

рыт му жыц ця: дзяў чын ка не мо жа 

на вед ваць шко лу. Ка лі вы ка рыс-

тоў ва ец ца 3-4 пра клад кі ў су ткі, 

гэ та нар маль на, хоць ма мы лі чаць, 

што гэ та вель мі шмат, і час та на 

пры ёме я чую та кія скар гі.

Што да ты чыц ца ба лю час ці, то ў 

нор ме яна мо жа пры сут ні чаць, але 

ў лёг кай фор ме, якая не па тра буе 

пры мя нен ня абяз боль валь ных 

прэ па ра таў, не су пра ва джа ец ца 

га лаў ным бо лем, бо лем у жы ва це, 

пра мой кіш цы, дыя рэ яй і, зноў-та-

кі, не па тра буе зме ны рыт му жыц-

ця. Ад уся го пе ра лі ча на га за ле-

жаць па ка зан ні да кан суль та цыі 

дзіцячага гі не ко ла га. Калі месяч-

ныя не пачынаюцца ў 15 гадоў ці 

ў 13 няма прыкмет палавога са-

спявання, неабходна звярнуцца да 

ўрача для высвятлення прычын. 

Ка лі ме сяч ныя вель мі час тыя — 

ідуць праз кож ныя два тыд ні, — гэ-

та на го да на ве даць док та ра. Ка лі 

іх ня ма больш за два-тры ме ся-

цы — так са ма. Док тар вы свет ліць, 

ча му яны за тры ма лі ся, і параіць, 

што зра біць, каб з пры хо дам яны 

не пе рай шлі ў кро ва ця чэн не.

Яшчэ адзін важ ны па каз чык — 

пра цяг ласць ме сяч ных. Ка лі яны 

доў жац ца больш за во сем дзён, 

на ват ка лі вы дзя лен ні зу сім мі-

зэр ныя, гэ та аба вяз ко вая на го да 

для на вед ван ня дзіцячага гі не-

ко ла га. Як і ў вы пад ку, ка лі з'яў-

ля юц ца кры вя ніс тыя вы дзя лен ні 

па між мен стру а цы я мі. Што да ты-

чыц ца ба лю час ці, то ка лі да стат-

ко ва ад ной таб лет кі звычайнага 

абязбольвальнага прэ па ра ту, гэ-

та не страш на. А вось ка лі жы вот 

ба ліць так, што абяз боль валь нае 

па трэб на не ад на ра зо ва, ка лі яго 

да во дзіц ца вы ка рыс тоў ваць на 

працягу не каль кіх дзён без асаб-

лі ва га эфек ту — у та кім вы пад ку 

трэ ба іс ці да ўра ча.

Акра мя гэ та га, на го дай для 

зва ро ту да гі не ко ла га ў лю бым 

уз рос це з'яў ля юц ца боль уні зе 

жы ва та, жаў та ва та-зе ленаватыя 

вы дзя лен ні, якія су пра ва джа юц ца 

свер бам, пя ко тай, дыс кам фор там, 

бо лем пры мо час пус кан ні, но ва-

ўтва рэн ні ў воб лас ці вон ка вых па-

ла вых ор га наў. А пас ля на ды хо ду 

мен стру а цыі — і пы тан ні, звя за ныя 

з кас ме та ло гі яй, у пры ват нас ці, 

з'яў лен не акнэ і вы па дзен не ва-

ла соў.

— Пры шчы — так са ма на го да 

звяр нуц ца да гі не ко ла га?

— Ня рэд ка іх ле чаць у дэр ма-

то ла га, а эфек ту ня ма. Ад ной з 

пры чын мо жа быць гі не ка ла гіч-

ная па та ло гія, у пры ват нас ці, эн-

да кры на па тыя, або па ру шэн не 

ўзроў ню гар мо наў. Гэ та вар та 

пра ве рыць, а так са ма зра біць УГД 

ма ло га та за.

— Ка лі ў да лей шым дзяў чын-

ка-пад ле так ні на што не скар-

дзіц ца, ма ма штось ці па він на 

кант ра ля ваць?

— Па-пер шае, па ці ка віц ца рэ-

гу ляр нас цю цык ла. Пад лет кі звы-

чай на на ват не звяр та юць на гэ-

та ўва гі. Па-дру гое, спы таць пра 

праз мер насць, пра цяг ласць і ба-

лю часць. Гэ та раз мо ва лі та раль на 

пя ці хві лін.

— Якія па ру шэн ні сён ня час та 

су стра ка юц ца ў дзяў чат?

— У кож ным уз рос це — свае. 

Ад на ра джэн ня да вась мі га доў, 

ка лі ў нор ме яшчэ ня ма пры кмет 

па ла во га са спя ван ня, баць кі най-

час цей звяр та юц ца з за па лен чы-

мі за хвор ван ня мі на руж ных па ла-

вых ор га наў і з утва рэн ня мі спа ек 

па між ма лы мі па ла вы мі гу ба мі, 

так зва ны мі сін эха мі. З вась мі 

да два нац ца ці га доў праб лем, як 

пра ві ла, ня ма. Асноў ныя пы тан ні 

ўзні ка юць у два нац цаць га доў і 

пас ля, ка лі па чы нае фар мі ра вац-

ца мен стру аль ны цыкл. Най больш 

час тыя пры чы ны зва ро ту — яго 

па ру шэн ні (вель мі час тыя ме сяч-

ныя ці, на ад ва рот, з за трым ка мі), 

ба лю часць, боль уні зе жы ва та, 

які звы чай на звя за ны з функ цы-

я наль ны мі кіс та мі — іх шмат су-

стра ка ец ца ў гэ ты пе ры яд, — а 

так са ма па ру шэн ні ўзроў ню гар-

мо наў.

— Як час та дзяў чын ка па він-

на на вед ваць гі не ко ла га?

— Згод на з ад па вед ным за га-

дам Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 

дзяў чын ка ў 11-12 га доў па він на 

прай сці агляд дзіцячага гі не ко ла-

га, які вы зна чае, ці пра віль на фар-

мі ру юц ца дру гас ныя па ла выя пры-

кме ты. Пас ля пер шых ме сяч ных 

ма ме трэ ба пры вес ці дзяў чын ку да 

док та ра, каб за пэў ніц ца, што ўсё 

ў па рад ку. А па чы на ю чы з 14 га-

доў — што год.

— У якім уз рос це з пунк ту по-

гля ду ме ды цы ны дзяў чы на мо-

жа па чаць па ла вое жыц цё?

— З пунк ту по гля ду пад лет ка-

вай гі не ка ло гіі я не ра і ла б па чы-

наць па ла вое жыц цё да 18 га доў. У 

нас гэ та пэў ная пра ва вая гра ні ца, 

але яна і фі зі я ла гіч ная, і псі ха ла-

гіч ная. Уз рост па ла вой зго ды на-

ды хо дзіць у 16 га доў, і тэ а рэ тыч на 

мож на па чы наць у гэ тым уз рос це 

без якіх-не будзь пра ва вых на ступ-

стваў для дзяў чы ны і для парт нё-

ра. Але ў аб са лют най боль шас ці 

дзяў чат у гэ тым уз рос це яшчэ 

ідзе фар мі ра ван не мен стру аль-

на га цык ла. Яго пра віль нае ўста-

наў лен не — за лог зда роўя рэ пра-

дук тыў най сіс тэ мы ў да лей шым. 

Дзяў ча ты, якія па чы на юць па ла вое 

жыц цё ў 15-17 га доў, су ты ка юц-

ца з не спры яль ны мі на ступ ства-

мі, у пры ват нас ці фі зі я ла гіч ны мі. 

Най перш гэ та ры зы ка не жа да най 

ця жар нас ці. Уз ні кае пы тан не, што 

ра біць да лей. Пе ра рваць, пас ля 

ча го ўзні кае вя лі кая імавер насць 

бяс плод дзя ў бу дучым? І гэ та пы-

тан не ча сам не ў ста не вы ра шыць 

на ват ма ма, не тое што са ма дзяў-

чын ка.

Яшчэ адзін фі зі я ла гіч ны ас-

пект — ін фек цыі, якія пе ра да юц ца 

па ла вым шля хам. Ся род іх — ві-

рус ныя, якія, ад ной чы тра піў шы ў 

ар га нізм, за ста юц ца там на заў сё-

ды. Раз мо ва ідзе пра ВІЧ, ві ру сы 

гер пе су, ге па ты ту В і С. З во пы-

ту кан так та ван ня з пад лет ка-

мі мож на зра біць вы сно ву, што 

ў 15-16 га доў яны не моц на аза да-

ча ны пы тан ня мі кант ра цэп цыі. Я 

час та атрым лі ваю ад каз, што яны 

ні як не за сце ра га юц ца.

Ёсць і псі ха ла гіч ныя ас пек ты. 

Як пра ві ла, ус туп лен не ў па ла вую 

су вязь дзяў чат пра дык та ва на 

дзвю ма пры чы на мі. Пер шая — 

страх стра ціць сяб ра, які ка жа: ка лі 

ты мя не ка ха еш — да ка жы. А дру-

гая — жа дан не быць як усе. Гэ та 

над звы чай важ на для пад лет каў 

ад 13 да 18 га доў, і гэ тае жа дан не 

ча сам дык туе ўчын кі, зу сім не ха-

рак тэр ныя для іх. Коль кі б ні пы та-

ла ся ў дзяў чат, ці спа да ба ла ся ім, 

мне ні ад на не ска за ла, што атры-

ма ла за да валь нен не. На ад ва рот, 

ка жуць, што ад чу лі боль, со рам 

і шка да ван не. І гэ тыя псі ха ла гіч-

ныя на ступ ствы ра зам з бо яз зю 

ця жар нас ці і ін фек цыі на валь ва-

юц ца на дзяў чын ку. А ка лі ця жар-

насць на дыш ла, пра гэ та яшчэ 

трэ ба ска заць і ма ме... Ча сам мы 

су ты ка ем ся з ся мі ме сяч ны мі ця-

жар нас ця мі, та му што дзяў чын цы 

страш на пры знац ца ма ме, а са ма 

яна не за ўва жае.

У 18 га доў аб са лют ная боль-

шасць дзяў чат са спя вае фі зі я-

ла гіч на, псі ха ла гіч на яны больш 

пад рых та ва ны, ма юць боль шы 

во пыт уза е ма ад но сін з на ва коль-

ны мі, та му гэ та больш пры маль ны 

ўзрост.

— Што да гэ та га ча су па він на 

рас тлу ма чыць ма ма?

— Агуль нае ўяў лен не пра па-

ла вы акт і па ла вое жыц цё сён-

няш нія пад лет кі ма юць га доў да 

12-13. І ў 15-16 га доў са мы час са-

ры ен та ваць дзяў чын ку: ка лі яна 

вы ра шыць пачаць палавое жыццё, 

у першую чаргу трэба па кла па-

ціц ца пра сваё зда роўе. Хлоп цы, 

як пра ві ла, не за сце ра гаюц ца: ён 

зда ро вы, у яго ні чо га не ба ліць, ты 

ў яго пер шая — гэ та стан дарт ны 

на бор апраў дан няў 16-га до ва га 

пад лет ка. Та му ма ма дзяў чын кі 

па він на прос та па пя рэ дзіць, што 

вар та ка рыс тац ца прэ зер ва ты вам, 

у тым лі ку ў пер шы раз. Бо і пер-

шым ра зам маг чы мыя і ця жар-

насць, і ін фек цыі.

Але на КРА ВЕЦ.
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«З во пы ту кан так та ван ня 
з пад лет ка мі мож на зра біць 
вы сно ву, што ў 15-16 га доў 
яны не моц на аза да ча ны 
пы тан ня мі кант ра цэп цыі. 
Я час та атрым лі ваю 
ад каз, што яны ні як 
не за сце ра га юц ца».

З пош ты «СГ»З пош ты «СГ»

Ідэа льныя 
маг чы мас ці 

для не дас ка на ла га 
ча ла ве ка

У вас ёсць хто-не будзь, ка го вы 

пры ма е це цал кам? Не па ву ча е-

це, не пе ра роб лі ва е це, не чы та-

е це ма ра лі, не за кат ва е це во чы, 

ка лі чар го вы раз неш та ідзе не 

па-ва ша му?

У мя не ня ма. У кож ным хоць што-

не будзь ды не так. На ват са мы цу-

доў ны не без да кор ны. На ват у са мым 

бліз кім зной дзец ца дро бязь, якая нер-

вуе і раз драж няе. Не пры ем ная звыч-

ка, сло ва-па ра зіт, ры са ха рак та ру, ры-

са тва ру ці са мае страш нае — по гляд 

на важ ныя рэ чы, ад роз ны ад май го.

Адзін бліз кі зна ё мы заў сё ды са 

сме хам рас каз вае пра чу жыя праб-

ле мы. Звы чай на гэ та аб сурд ныя сі ту-

а цыі, ні бы та на ват ка міч ныя, але яны 

заў сё ды па тра бу юць спа чу ван ня. І я 

ве даю, што ён спа чу вае. Гэ та ча ла век 

з доб рым, чу лым сэр цам, які шмат 

ра зоў да каз ваў гэ та на спра вах. Але 

тое ні як не за мі нае яму па смей вац ца 

з чу жых па мы лак. Та кая ма не ра. Ці 

аба рон чая рэ ак цыя. Ці хто яго ве дае 

што. Але я кож ны раз злу ю ся, ка лі ён 

дзе ліц ца сум ным праз смех. І ве даю 

ж, што не жа дае кеп ска га, што апа вя-

дае, каб на ву чыць на чу жых па мыл-

ках. Усё ад но злу ю ся. І па праў ля ла, 

і ўшчу ва ла, і пра сі ла — ні чо га не змя-

ня ец ца. Ён смя ец ца — я злу ю ся. Так 

моц на, што кож ны раз абя цаю больш 

не аб мяр коў ваць з ім сур' ёз ныя тэ мы. 

Але як ты па збег неш — у іх са мае 

жыц цё.

І вось ад ной чы, ка лі я зноў спра ба-

ва ла су це шыць сваю рэ ак цыю на «ха-

ха» зна ё ма га, у маю га ла ву па сту ка-

ла ся дум ка, што мы ўсе — чыесь ці 

па мыл кі. Кож ны ча ла век фар мі ру ец-

ца пад уплы вам мност ва ін шых. Мы 

«за бі ра ем» ад баць коў, сяб роў, на-

стаў ні каў, кніг, кі на ге ро яў, знач ных 

і ма ла важ ных лю дзей тое, што нам 

па да ба ец ца ў іх, і тое, што са мі не ха-

це лі б атры маць. Не дзе ён зла віў гэ ту 

звыч ку — па да ваць сум ныя гіс то рыі 

ка міч на. Яна сфар мі ра ва ла ся ў пэў-

ных умо вах і з пэў най пры чы ны, мне 

не вя до май. Дык ча му я вы ра шы ла, 

што ма гу за ба ра ніць яму яе?

Яшчэ прык лад. На тал ля — кла пат-

лі вая шмат дзет ная ма ма, дбай ны пе-

да гог, спа гад лі вая жон ка, тон кая ду ша 

і да лі кат ная сяб роў ка. Але ўвесь час 

не за да во ле ная са бой. Усё не так і не 

гэ так. Там не да ра бі ла, тут не пра ду-

гле дзе ла — паў сюль ві на ва тая. Гры зе 

ся бе пог ры зам. Пры сва ёй за ня тас ці 

пай шла ў аў та шко лу, на швей ныя кур-

сы за пі са ла ся. Гля джу і ду маю: мне б 

так імк нуц ца, па спя ваць, быць та кой 

жа ад каз най і мэ та на кі ра ва най. А яна 

зноў на ра кае: за ру лём — як ня ўме ка, 

за ма шын кай — кры ва руч ка.

Па ву чыц ца б На та шы ў Ка сі. Гэтая 

за што ні возь мец ца, усё ў яе ла дзіц-

ца, і яна ў гэ тым не су мня ва ец ца. І біз-

не сам кі руе, і до ма спраў ля ец ца, і дзе-

так вы хоў вае ідэа льна. Пры го жая, 

сты лё вая, на чы та ная, эру дзі ра ва ная, 

энер гіч ная. Ці не ідэ ал? А вось і за ёй 

за га на во дзіц ца — з му жа падабцас-

ні ка зра бі ла. Пры гня ла му жы ка, сы-

ры цу з яго вы круч вае.

Не бы вае ідэа льных. Ча ла век па 

пры ро дзе сва ёй не дас ка на лы. Мы 

хоць і ство ра ныя па воб ра зе Бо жым 

і па да бен стве, але стра ці лі сваю бяз-

грэш насць яшчэ праз пра шчу ра Ада-

ма. Не анё лы мы, не свя тыя. Вар та 

пра гэ та па мя таць, кры ты ку ю чы звыч-

кі му жа, не ахай насць дзя цей і густ 

сяб роў кі. І як ні імк ні ся да ідэа лу, не-

да сяж ны ён нам. Але вось што важ на: 

імк нуц ца трэ ба. Імк нуц ца не аб ход на. 

Цяг ні ся да праў ды і свят ла. Ра бі з усяе 

мо цы, з най леп шых па мкнен няў. Га-

ры на мак сі му ме, бя жы на ўсе жы лы, 

ска чы так вы со ка, як мо жаш. І, маг-

чы ма, ме на ві та ты бу дзеш тым са мым 

не ідэа льным ге ро ем, які блі жэй за ўсіх 

да цяг нуў ся да Бо га.

Тац ця на НЕ МЧА НІ НА ВА.

Ся мей ны док тарСя мей ны док тар


