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Тепер ти знаєш, що пубертат дуже важливий 

період твого життя. Тому в цей період для 

тебе дуже важливо залишитися здоровою. 

Для цього необхідно сформувати у себе важ-

ливі звички: ретельно доглядати за шкірою 

обличчя і тіла, регулярно виконувати фізичні 

вправи, контролювати свої емоції. 

Якщо тобі важко розібратися у своїх почуттях 

і переживаннях – поговори з батьками чи 

звернись до психолога або лікаря – психоте-

рапевта. Більш точно розібратися у розвитку 

та змінах твого тіла тобі допоможуть гінеко-

логи (дівчаткам) і урологи, андрологи 

(юнакам).  

  

Центр медико-соціальної допомоги дітям і 

молоді  «Клініка, дружня до молоді» 

Комплексний підхід до діагностики та лікування 

   Відкрита дружня атмосфера консультування 

          Анонімність конфіденційність 

Якісно          Комплексно       Доброзичливо 

Надаємо кваліфіковані медичні та психосоці-

альні послуги з питань: 

Проведення до- та після тестового консульту-

вання на ВІЛ/СНІД; 

Захворювання внутрішніх органів; 

Хронічна втома; 

Інфекції, що передаються статевим шляхом; 

Розлади менструального циклу; 

Надмірна нервозність, нав’язливі думки чи 

дії, страхи, депресивні стани; 

Психосоматичні розлади та захворювання; 

допомога у вирішенні сімейних про-

блем;допомога у складних життєвих ситуаціях. 

Спеціалісти прий-

мають щоденно 

(крім суботи та 

неділі) 

 

Консультації надають: педіатр, 

гінеколог, психолог, інфекціоніст, соціальний пра-

цівник, нарколог 

Для попереднього запису звертатися за телефо-

ном  671 – 691 

                Web – site: Kdm – cn.at.ua 

            e-mail – klinika 2008 @ukr.net 



        Матка – це спеціальний орган, у якому жі-

нка виношує дитину. Кожного місяця жіночий 

організм готується до ймовірної вагітності. Ва-

гітність може виникнути в тому випадку, якщо 

чоловік і жінка живуть статевим життям і чоло-

віча сперма потрапляє до піхви жінки. Сперма-

тозоїди (чоловічі статеві клітини) рухаються з 

піхви через матку в маткову трубу, де зустріча-

ються з яйцеклітиною і запліднюють її. Заплід-

нена яйцеклітина залишається в матці і з неї по-

чинає розвиватися плід. 

       Якщо яйцеклітина не запліднюється, то на-

стає менструація. Перша менструація (менархе) 

виникає приблизно у віці 10 – 12 років. Менст-

руація – це кров’янисте виділення з матки, які 

періодично виникають. У більшості жінок ці 

виділення бувають раз на місяць, тому їх ще 

називають місячним. У період пубертатна, коли 

твій організм ще не сформувався остаточно, мі-

сячні можуть бути нерегулярними і болючими. 

Якщо ти почуваєш себе у цей період не дуже 

добре або тебе щось непокоїть, поговори про це 

з мамою чи з лікарем. 

 

Статеве дозрівання зумовлене змінами у 

статевій системі людини. Давай про це по-

говоримо. Чи знаєш ти, що твої статеві ор-

гани знаходяться в основному всередині 

тіла? Зовні знаходяться тільки статеві гу-

би, між якими є вхід до піхви. Вхід до піх-

ви відкриває шлях до матки і частково 

прикритий дівочою плівою. Попереду вхо-

ду до піхви знаходяться зовнішній отвір 

сечовивідного каналу. Через цей канал се-

ча із сечового міхура виходить назовні. 

Позаду входу до піхви знаходиться аналь-

ний отвір. 

Всередині статеві органи розташовуються 

у нижній частині живота. 

 Важливим органом твоєї статевої системи 

є яєчник. Це парний орган. В ньому вироб-

ляються жіночі статеві гормони – естроген 

та прогестерон, які призводять до змін у 

твоєму тілі. Ще в яєчниках виробляються 

жіночі статеві клітини, які називаються 

яйцеклітинами. Коли яйцеклітина дозріває 

в яєчнику, вона виходить з нього. Після 

овуляції яйцеклітина потрапляє до черев-

ної порожнини, а потім в маткову трубу і 

рухається по ній у матку. Про те, що відбу-

вається з яйцеклітиною, ми поговоримо 

       Жіночий статевий гормон (естроген), 

який виробляється в яєчниках, викликає та-

кож зміни в тілі. У тебе починає змінюватися 

фігура, рости волосся під пахвами, на лобку, 

збільшуються груди. Можливо ти пережива-

єш що твої груди більші чи менші за груди 

інших дівчат. Не турбуйся, це цілком норма-

льно. Багато неприємностей тобі можуть за-

вдати прищі та підвищена пітливість. Це тим-

часове явище. В цей час необхідно дуже ре-

тельно доглядати за шкірою, декілька разів 

на день приймати душ, мити обличчя спеціа-

льним милом і протирати лосьйоном. 

 Іноді у тебе буває поганий настрій, тобі хо-

четься плакати, і здається, що ніхто у світі 

тебе не розуміє. Це також результат впливу 

статевого гормону естрогена. 

На той час, коли закінчиться формування 

твого організму, твій настрій стане рівним і 

стабільним. 


