
17 ліпеня 2019 г.8

— Ана рэк сія — сло ва, 

якое прый шло ў наш ужы-

так са Ста ра жыт най Грэ цыі 

і лі та раль на яно азна чае ад-

сут насць по зы ваў да ўжы-

ван ня ежы. У ме ды цы не, 

пры мя ня ю чы тэр мін «нер-

во вая ана рэк сія», ма юць на 

ўва зе сін дром, ка лі ча ла век 

асэн са ва на ад маў ля ец ца 

ад ежы, у яго пра цяг лы час 

ад сут ні чае апе тыт і зні кае 

асноў ны ін стынкт — го-

лад, — тлу ма чыць Але на 

Ула дзі мі ра ўна. — Хво ры з 

та кім рас строй ствам ус пры-

мае ежу як неш та па гроз-

лі вае, пры гэ тым ад чу вае 

над звы чай ную тры во гу ў 

пы тан нях, звя за ных з ма сай 

це ла ці зні жэн нем ва гі.

— Ана рэк сія — хва ро ба 

дзяў чат-пад лет каў?

— Так, хва рэ юць пе ра-

важ на дзяў ча ты — у 90—

95 % вы пад каў. Муж чы-

ны да та кіх рас строй стваў 

схіль ныя знач на менш, але 

апош нім ча сам на зі ра ец ца 

рост і муж чын скай ана рэк сіі. 

Час цей за ўсё рас строй ства 

хар чо вых па во дзі наў уз ні-

кае ў пад лет ка вым уз рос-

це, у 10—12—14 га доў, ка лі 

з'яў ля ец ца ня ўпэў не насць у 

са бе і ўяў лен не, што ма са 

це ла боль шая, чым у ра вес-

ніц. Але ёсць вы пад кі, ка лі 

ана рэк сія па чы на ец ца на ват 

з 8 га доў.

— У чым яе пры чы ны?

— Не іс нуе ад ной пры-

чы ны, якая мо жа паў плы-

ваць на ўзнік нен не ана рэк-

сіі. Звы чай на за дзей ні ча ны 

тры фак та ры: бія ла гіч ны 

(бія ла гіч ная і ге не тыч ная 

схіль насць), псі ха ла гіч-

ны (пад лет ка вая дэ прэ сія, 

уплыў сям'і і ўнут ра ныя кан-

флік ты) і са цы яль ны (уплыў 

на ва коль ных, пе рай ман не). 

Час та спус ка вым ме ха ніз-

мам для ана рэк сіі з'яў ля-

юц ца за ўва гі ад на клас ні каў 

ці на стаў ні ка фіз куль ту ры, 

тан цаў. Дзі ця не пад цяг ну-

ла ся на бру сах, — ра вес ні кі 

ска за лі «ты таў сту ха». Гэ тыя 

сло вы за пус ка юць псі ха ла-

гіч ны ме ха нізм «Мне трэ ба 

па ху дзець». Дзяў чын ка ра-

зу мее, што трэ ба зні жаць 

ма су це ла, і ўсё ў жыц ці 

скі ра ва на на гэ та. Ча сам 

сям'я імк нец ца на ват да па-

ма гаць — ма ці га туе ніз ка-

ка ла рый ныя стра вы.

— Як баць кам зра зу-

мець, што іх дзі ця за-

хва рэ ла на ана рэк сію? 

У які мо мант трэ ба біць 

тры во гу?

— Ка лі з'я ві ла ся ўпар тае 

імк нен не да па ху дзен ня, 

якое мо жа спа лу чац ца з па-

ніч ным стра хам па ве лі чэн ня 

ма сы це ла. Пры гэ тым улас-

на га зня сі лен ня дзі ця не за-

ўва жае, а лю бы мі срод ка мі 

імк нец ца па зба віць ар га нізм 

ад ежы: вы клі кае ва ні ты, 

пры мае сла бі цель ныя, па-

чы нае хар ча вац ца асоб на, 

ха вае ежу, пе ра клад вае ў 

та лер кі ін ша га, ад дае хат нім 

жы вё лам. На фо не га ла дан-

ня з'яў ля ец ца імк нен не пе-

ра корм лі ваць ін шых чле наў 

сям'і, асаб лі ва ма лод ша га 

бра та ці сяст ру. А пры га та-

ван не ежы пе ра тва ра ец ца ў 

скла да ны ры туал. Да рэ чы, 

лю дзі, якія ме лі та кое рас-

строй ства, час та вы бі ра-

юць пра фе сію, звя за наю з 

ежай — кан ды тар, ку хар.

Дру гая ста дыя па ру шэн-

ня хар чо вых па во дзін — бу-

лі мія. Яна ха рак та ры зу ец ца 

бес кант роль ным аб' ядан-

нем — дзі ця з'я дае ўсё, што 

ёсць у ха ла дзіль ні ку. Гэ та 

ежа яго рас пі рае, яно бя-

жыць у пры бі раль ню, каб 

вы клі каць ва ні ты. Та кім хво-

рым скла да на кант ра ля ваць 

пра цэс пры ёму ежы — ім 

скла да на ўста яць, ня гле-

дзя чы на ад сут насць го ла-

ду, або не маг чы ма спы ніц ца 

на ват на еў шы ся.

І хоць у кож ным вы пад-

ку ўсё вель мі ін ды ві ду аль-

на, за ўва жыць зме ны не 

скла да на: пры ана рэк сіі ад 

не да хо пу хар ча ван ня раз-

ві ва ец ца дыс тра фія цяг ліц, 

спы ня ец ца рост, цьмя не юць 

і вы па да юць ва ла сы, псу-

юц ца зу бы, ад вы мы ван ня 

каль цыю ста но вяц ца крох-

кі мі кос ці, пе ра стае пра ца-

ваць кі шэч нік — з'яў ля юц-

ца за по ры і «га лод ны» пах 

з ро та, на рас тае фі зіч ная 

сла басць, га ла ва кру жэн-

ні, мо гуць па чац ца су тар гі. 

У дзяў чат па ру ша ец ца мен-

стру аль ны цыкл. Пры пер-

шых тры вож ных сімп то мах 

вар та звяр тац ца да ўра ча, 

бо перс пек ты ва вы зда раў-

лен ня ў мно гім за ле жыць 

ад свое ча со ва га па чат ку ля-

чэн ня і сту пе ні «па ло мак» у 

ар га ніз ме, якія па спе лі ўзнік-

нуць.

— Ка лі дзяў чын ка зай-

ма ец ца спор там, той жа 

мас тац кай гім нас ты кай 

і ста ран на со чыць за ва-

гой...

— ...то, хут чэй за ўсё, гэ-

та не ана рэк сія, а па тра ба-

ван не трэ не раў ці пе да го гаў. 

Ка лі дзі ця зай ма ец ца ба ле-

там, гім нас ты кай, ва га па-

він на быць у пэў ных ме жах, 

каб за ста вац ца ў спор це ці 

ха рэа гра фіі. Трэ ба ад роз ні-

ваць гэ та ад рас строй стваў 

хар чо вых па во дзі наў, якія 
па чы на юц ца як да ні на мо-
дзе, імк нен не пе рай маць ці 
не ад роз ні вац ца ад ра вес-
ні каў.

— І якія перс пек ты вы 

вы ле чыць гэ та рас строй-

ства?

— На сён ня ме ды цын-

ская ста тыс ты ка та кая: у 

30 % стан па ляп ша ец ца, 

у 18 % вы пад каў хва ро ба 

пры мае хра ніч ную фор му, 

а 12 % па цы ен таў гі нуць 

з пры чы ны зня сі лен ня ці 

са ма губ ства. На са май 

спра ве з та кі мі па цы ен та мі 

скла да на спраў ляц ца на ват 

у ста цы я на ры. У кож най па-

ла це ёсць са ні тар ка, якая 

со чыць, каб пас ля пры ёму 

ежы хво рыя не вы клі ка лі 

рво ту. А па цы ент ка пры гэ-

тым пад коў драй умуд ра ец-

ца зра біць 70 ад ціс кан няў! 

Гэ та сур' ёз ная праб ле ма. 

Час та спра ва да хо дзіць да 

рэ ані ма цыі. Шмат га доў 

та му ад на мая па цы ент ка 

па мер ла ў ва сям нац цаць 

га доў. Яе не ад на ра зо ва ля-

чы лі ў ста цы я на ры, бы ла 

на ват пры му со вая шпі та лі-

за цыя. Дзяў чы на зня сіль-

ва ла ся бе фі зіч ны мі прак-

ты ка ван ня мі, пра кол ва ла 

паль цы і пус ка ла кроў... 

У вы ні ку яна за гі ну ла — 

па мер ла ад по лі ар ган най 

сімп та ма ты кі. Сэр ца не 

атрым лі вае не аб ход ны 

аб' ём кры ві, на сы ча най 

мік ра эле мен та мі і па жыў-

ны мі рэ чы ва мі, не пры кмет-

на пе ра ста юць дзей ні чаць 

ныр кі, пе чань, пры чым усё 

ад бы ва ец ца вель мі хут ка. 

У рэ ані ма цыі іх імк нуц ца 

вы ра та ваць, ста вяць кро-

пель ні цы, але ча сам гэ та 

ўжо не маг чы ма — пункт 

не зва ро ту прой дзе ны.

Та му бліз кія па він ны ра-

зу мець, што без іх да па мо гі 

па чаць ля чэн не не рэ аль на. 

Са мі хво рыя час та ад маў ля-

юць сваю праб ле му і хва ро-

бу. Ве ра год насць тра ге дыі 

вель мі вя лі кая, ка лі ад па-

чат ку рас строй ства да зва-

ро ту па да па мо гу прай шло 

больш за тры га ды. Да ка-

за на, што са змян шэн нем 

ма сы це ла на кож ныя 10 % 
ад ідэа льнай для пэў на га 

ўзрос ту і рос ту, іма вер насць 

смя рот на га зы хо ду ад нер-

во вай ана рэк сіі па вя ліч ва-

ец ца на 18 %.

— Коль кі ча су зай мае 

пра цэс ля чэн ня?

— Не менш як год. У 

ста цы я на ры па цы ент кі мо-

гуць зна хо дзіц ца 40 дзён і 

на ват больш, ме ды ка мен-

тоз нае ля чэн не доў жыц ца 

ад паў го да, псі ха тэ ра пеў-

тыч нае — не менш за год. 

Ля чэн не лю бых рас строй-

стваў — пра цэс доў гі і скла-

да ны. На пер шым эта пе ад-

наў ля юць фі зіч нае зда роўе. 

Ка лі стан ста бі лі зу ец ца, 

па цы ен та па сту по ва пры-

ву ча юць да нар маль на га 

хар ча ван ня, да па ма га ю чы 

вяр нуц ца да зда ро вай вагі. 

За тым па чы на ец ца курс 

псі ха тэ ра піі, ка лі шу ка юць 

пры чы ны хва ро бы і шля хі 

яе пе ра адо лен ня, да па ма-

га юць па цы ен ту па зба віц ца 

ад ска жо на га ўяў лен ня аб 

улас ным це ле.

— Ка лі дзі ця не жа дае 

ля чыц ца і лі чыць ся бе па-

ра ней ша му тоў стым, што 

ра біць у та кіх вы пад ках?

— Ана рэк сія — гэ та ба-

раць ба за ўла ду па між 

дач кой і баць ка мі ў ме жах 

праз мер на звя за ных ад но-

сін. Улас нае це ла — апош-

няя сфе ра, дзе хво рая мо жа 

ад ме жа вац ца ад па тра ба-

ван няў баць коў. Звы чай на ў 

та кіх сем' ях да мі нуе жа но чы 

аў та ры тэт — ма ці, ба бу лі. 

Та му баць кам трэ ба па ста-

рац ца змя ніць са ма ацэн ку 
дзі ця ці, зра біць так, каб яно 
па ча ло ся бе па ва жаць, па-
леп шыць уза е ма ра зу мен не 
ў сям'і.

— На ран ніх эта пах з 
ана рэк сі яй мож на спра-
віц ца ў хат ніх умо вах?

— Не аб ход на ўвес ці час-
тае дроб нае хар ча ван не, а 

пас ля пры ёмаў ежы ці ка выя 

за ня ткі ад цяг ва юць ува гу і, 

каб па збег нуць ір во ты хво-

ра га. Па трэб ны па ста ян ны, 

доб ра зыч лі вы, не пры кмет ны 

кант роль за хво рым і сты му-

ля цыя апе ты ту — доў гія тра-

пе зы са стра ва мі, у якіх ён 

ра ней не мог са бе ад мо віць 

(яны па він ны быць пры го жа 

аформ ле ныя і г. д.). І са мае 

га лоў нае — да ры це лю боў 

хво ра му на ана рэк сію.

Пры ста ноў чым ця чэн-

ні трэ ба вы ка рыс тоў ваць 

ме тад уз на га ро джан ня 

жа да ным па да рун кам і па-

шы раць аса біс тую сва бо ду 

хво ра га, праў да, на доў га 

без на гля ду яго па кі даць 

нель га. Ка лі ён ад маў ля-

ец ца ес ці, спа сы ла ю чы ся 

на ад сут насць апе ты ту, 

пра па нуй це вад кую ежу — 

хар чо вую су месь. Фік суй це 

коль касць вы пі тай вад ка сці 

і ма чы, гэ та вель мі важ на 

для на ладж ван ня вод на-

элект ра літ ных рэ ак цый у 

ар га ніз ме.

— Як па во дзіць ся-

бе з та кім хво рым? Кан-

так та ваць з ім да во лі 

ня прос та...

— Най перш трэ ба эма-

цыя наль на пад трым лі ваць 

сваё дзі ця, не «апус каць» яго 

са ма ацэн ку. Ні ў якім ра зе не 

кры ты ка ваць знеш насць і ад-

мо віц ца ад аў та ры тар ных за-

ўваг у яго бок. І не да пус каць 

не ка рэкт ных за ўваг ка гось ці 

з на ва коль ных — сва я коў, 

сяб роў. Так мож на на ват па-

пя рэ дзіць і свое ча со ва па чаць 

ля чыць вы яў ле ныя сімп то мы 

ана рэк сіі.

Ка лі за хвор ван не ўжо раз-

ві ла ся, то не аб ход на ад мо віц-

ца ад куль ту ежы ў сям'і або 

ня пра віль на га па ды хо ду да 

хар ча ван ня. Сва ім аса біс тым 

пры кла дам па ка жы це, што 

вы не пры хіль нік ды ет і пры 

гэ тым лі чы це ся бе дас ка на-

лым. За будзь це ся на час пра 

свае праб ле мы і цал кам пры-

свя ці це ся бе хво ра му. Толь кі 

пад трым ка, лю боў, па чуц цё 

па трэб нас ці і такт!

Пра га зня сі лен няПра га зня сі лен ня

МНЕ ТРЭ БА 
ПА ХУ ДЗЕЦЬ!

Чым не бяс печ ная нер во вая ана рэк сія і як бліз кія мо гуць вы ра та ваць жыц цё

«Час та спус ка вым 
ме ха ніз мам для 
ана рэк сіі з'яў ля юц ца 
за ўва гі ад на клас ні каў 
ці на стаў ні ка 
фіз куль ту ры, тан цаў. 
Дзі ця не пад цяг ну ла ся 
на бру сах, — ра вес ні кі 
ска за лі «ты таў сту ха». 

«Дзі ця з'я дае ўсё, што 
ёсць у ха ла дзіль ні ку. 
Гэ та ежа яго рас пі рае, 
яно бя жыць 
у пры бі раль ню, 
каб вы клі каць ва ні ты». 

«У кож най па ла це ёсць 
са ні тар ка, якая со чыць, 
каб пас ля пры ёму ежы 
хво рыя не вы клі ка лі 
рво ту. А па цы ент ка 
пры гэ тым пад коў драй 
умуд ра ец ца зра біць 
70 ад ціс кан няў!»

«Ве ра год насць тра ге дыі 
вель мі вя лі кая, ка лі 
ад па чат ку рас строй ства 
да зва ро ту па да па мо гу 
прай шло больш 
за тры га ды». 

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

ДА СЛЕ ДА ВАН НІ па ка за лі, што ў Бе ла ру сі 

на нер во вую ана рэк сію па ку туе ка ля 4 % 

дзяў чат ва ўзрос це ад тры нац ца ці да двац ца ці 

га доў. Сён ня строй насць це ла па-ра ней ша му 

ўзве дзе на ў культ. І ка лі нех та па чы нае ак тыў на 

ху дзець, бліз кія і сяб ры мо гуць пра ва ка ваць і 

пад трым лі ваць гэ та імк нен не. Ка лі дзяў чын ка 

ху дзее, баць кі час та спіс ва юць гэ та на пад лет ка вае 

дзі вац тва. І ма ла хто за дум ва ец ца над тым, што 

пры чы най змя нен ня рэ жы му хар ча ван ня мо жа быць 

смя рот ная хва ро ба — ана рэк сія. Аб яе пры чы нах, 

не бяс пе цы ды аб тым, ці мож на свое ча со ва спы ніц ца 

і што за ле жыць ад 

бліз кіх, рас ка за ла да цэнт 

ка фед ры псі ха тэ ра піі і 

ме ды цын скай псі ха ло гіі 

Бе ла рус кай ме ды цын скай 

ака дэ міі пас ля дып лом най 

аду ка цыі, 

урач-псі ха тэ ра пеўт 

ме ды цын ска га цэнт ра 

«ЛА ДЭ» 

Але на ТА РА СЕ ВІЧ.

Дзяў ча ты з ана-

рэк сі яй хва ра ві та 

рэ агу юць на за ўвагі, 

та му за будзь це ся 

пра гру бас ць, зня-

ва гі, пры му со вае 

хар ча ван не, свар кі і 

крыў ды. На бя ры це-

ся цяр пен ня і па ста-

рай це ся атры маць як 

ма га больш ве даў па 

гэ тай праб ле ме.


