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На ра джэн не дзі ця ці спа кон вя коў аса-
цы я ва ла ся з па чат кам но ва га жыц ця, 
са свят лом і чыс ці нёю. Сён ня ж зу сім 
не дзі ва, ка лі ця жар насць ус пры ма ец ца 
як не па жа да ны вы па дак і раз гля да юц ца 
ва ры ян ты пра ду хі лен ня «не ча ка нас ці». 
Што дае штур шок жан чы не, каб пай сці 
на аборт? Якая ро ля ў та кой сі ту а цыі 
на ле жыць док та ру: вы ка наў цы ці кан-
суль тан та? Што ста віць у пры яры тэт —
па лі ты ку дзяр жа вы ў га лі не на ра джаль-
нас ці ці аса біс тае пра ва вы ба ру жан-
чы ны?

На скры жа ван ні
ма ра лі і за ко ну

Сён ня абсалютная за ба ро на на абор ты 
ўве дзе на ў больш чым ста дзяр жа вах. Ся род 
іх — Чы лі, Ні ка ра гуа, Ва ты кан, Саль ва дор, 
Маль та, Фі лі пі ны і інш. У трэ цяй част цы кра ін 
пе ра ры ван ні ця жар нас ці пра вод зяц ца толь кі па 
са цы яль ных і ме ды цын скіх па ка зан нях.

Ма са выя ак цыі ў Поль шчы, якія атры ма лі 
наз ву «Чор ны пра тэст», раз гар ну лі ся ў кан-
цы ве рас ня мі ну ла га го да. Та ды жы ха ры праз 
мі тын гі і за бас тоў кі вы ка за лі абу рэн не, вы -
клі ка нае на ме рам ула д увес ці за ба ро ну на 
абор ты. У вы ні ку за ко на пра ект боль шас цю 
га ла соў быў ад хі ле ны.

За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб «Ахо ве зда-
роўя» (ад 18.06.1993) дае жан чы не пра ва «са-
мой вы ра шаць пы тан не пра ма ця рын ства». 
Аборт да зва ля ец ца пры тэр мі не не больш за 
12 тыд няў. Ка лі ёсць са цы яль ныя па ка зан ні, 
гэ ты тэр мін мож на пра цяг нуць да 22 тыд няў. 
А вось пры на яў нас ці ме ды цын скіх па ка зан няў 
пе ра пы нен не ця жар нас ці да зва ля ец ца ва ўста-
но вах ахо вы зда роўя на лю бым тэр мі не.

Сён ня за ка на даў ства пра ду гледж вае толь кі 
два са цы яль ныя па ка зан ні для абор таў. Гэ та 
ця жар насць у вы ні ку згвал та ван ня і па збаў-
лен не су дом баць коў скіх пра воў. Да рэ чы, яшчэ 
два га ды та му па зба віц ца ад дзі ця ці мож на 
бы ло ў 10 вы пад ках.

«Ён за ра джае мя не дзі ця чай 
не па срэд нас цю...»

Але на да ве да ла ся пра ця жар насць, ка лі ёй 
бы ло 17 га доў. Дзяў чы на толь кі скон чы ла шко-
лу, па сту пі ла на прэ стыж ную спе цы яль насць у 
ста ліч ны ўні вер сі тэт. Жыц цё ма ла дзі цы кі пе ла, 
па куль не прый шла не ча ка ная на ві на — «я 
бу ду ма ці».

— Мя не агар ну ла па чуц цё, быц цам свет 
бу рыц ца на ка вал кі. Пер шае, што я зра бі-
ла, — па тэ ле фа на ва ла ма ці. Яна пры еха ла ў 
Мінск, ра зам сха дзі лі на УГД. Па ка за ла пяць 
тыд няў. Та ды я бы ла вель мі раз губ ле ная. Не 
да ваў спа кою юнац кі мак сі ма лізм. Я лі чы ла, 
што ўсё па він на іс ці сва ім чы нам, што нель га 
на ра джаць без му жа, што трэ ба атры маць аду-
ка цыю. Ма ці та ды ска за ла пра віль ную рэч: «Я 
ні чо га не ма гу та бе па ра іць, гэ та па він на быць
толь кі тваё  ра шэн не. Так, цяж кае, але тваё». 
І я вы ра шы ла пай сці на аборт.

З баць кам свай го дзі ця ці Але на су стра ка ла ся 
з 10 кла са. Спа чат ку ўсё бы ло доб ра — квет кі, 
ка хан не і бес кла пот насць. По тым яна зра зу ме-
ла, што вы бра ла не над та год ную кан ды да ту ру. 
Хло пец па чаў раў на ваць дзяў чы ну да сяб роў, 
вы каз ваць не за да во ле насць яе за хап лен ня мі. 
Ка лі ма ла ды ча ла век да ве даў ся пра ця жар-
насць, у яго не бы ло слоў (ды і што ска жаш 
у 17 га доў). Га ва ры лі за яго, у асноў ным, баць кі. 
Аднак Але не па трэб на бы ла пад трым ка баць кі 
дзі ця ці, і яна яе атры ма ла: у ноч пе рад абор там 
хло пец ад пра віў па ве дам лен не са сло ва мі «я 
ка хаю ця бе і бу ду лю біць на ша дзі ця».

— Ка неш не, на той мо мант гэ тыя сло вы 
ады гра лі вы ключ ную ро лю. Па мя таю, як зран-
ку ў па кой ува рва ла ся ма ці, бо трэ ба бы ло ўжо 
збі рац ца ў цэнтр. А я ка жу: абор ту не бу дзе.

Але пас ля гэ та га ўсё змя ні ла ся. Баць кі 
хлоп ца пры кож най су стрэ чы аку рат на за клі ка-
лі дзяў чы ну ўсё яшчэ раз аб ду маць, га ва ры лі, 
што ў іх ёсць зна ё мыя ўра чы. У хлоп цы Але на 
цал кам рас ча ра ва ла ся. Ма ла дыя лю дзі не ме лі 
зно сін аж да на ра джэн ня дзі ця ці. По тым зноў 
на ла дзі лі кан такт, на ват жы лі ра зам не ка то ры 
час. Гэ та не пры вя ло да моц на га ся мей на га са-
ю зу. Сён ня баць ка на вед вае ма ло га два ра зы 
на год — у дзень на ра джэн ня і на Но вы год.

— Та ды мне вель мі да па маг лі ўра чы, — 
пра цяг вае Але на. — Яны моц на паў плы ва лі 
на кан чат ко вае  ра шэн не. Ад на мне ска за ла, 
што ма ла дыя дзяў ча ты пры хо дзяць і не мо гуць 
мець дзя цей, та му я па він на ра да вац ца. Дру гая 

падзялілася: «У мя не так са ма ня ма му жа, але 
гэ та не пры чы на па збаў ляц ца ад дзі ця ці».

Але на ад моў на ста віц ца да за ба ро ны абор-
таў на за ка на даў чым уз роў ні. Яна лі чыць, што 
дзяр жа ва не мо жа вы ра шаць за жан чы ну. Тым 
больш, кож ная за ба ро на пра ва куе на тое, каб 
яе па ру шаць.

Сён ня сы ноч ку дзяў чы ны ўжо тры з па ло вай 
га ды. Але на шчас лі вая, што не зра бі ла глуп-
ства і да ла жыц цё род на му ча ла веч ку.

— Я ра зу мею, што не ма гу жыць без яго, — 
тлу ма чыць дзяў чы на. — Заў сё ды шу каю маг-
чы масць з ім уба чыц ца. Па куль вы ха ван нем 
зай ма ец ца мой баць ка. Я пра цяг ваю ву чыц ца 
на дзён ным ад дзя лен ні. Сын за ра джае мя не 
дзі ця чай не па срэд нас цю, і ра зам з ім я ад чу-
ваю ся бе са праў ды шчас лі вай.

«Да апош ня га раз маў ляю 
з кожнай жан чы най»

Ма рыя Астаф' е ва ўсё жыц цё пра цуе аку-
шэ рам-гі не ко ла гам. Сён ня яе стаж да сяг нуў 
36 га доў. «Ка неш не, за сваё жыц цё я шмат ча-
го зра бі ла: і ро ды пры ма ла, і абор ты да во дзі ла-
ся ра біць, — пры зна ец ца Ма рыя Ві таль еў на. — 
Ад абор таў я ад мо ві ла ся га доў дзе сяць та му. 
Мы па кры се ад гэ та га ады хо дзі лі. У са вец кія 
ча сы ад абор таў ад мо віц ца бы ло нель га. Ра ней 
па 15—20 на дзень ра бі лі. Па мен шы ла ся коль-
касць, ка лі гэ та ста ла плат най па слу гай».

У па лі клі ні цы, дзе пра цуе Ма рыя, амаль усе 
ўра чы ад мо ві лі ся ад абор таў пас ля па пра вак 
2014 го да ў За ко не «Аб ахо ве зда роўя». Згод на 
са змя нен ня мі, спе цы я ліст мае пра ва ад мо віц ца 
ад пра вя дзен ня пе ра ры ван ня ця жар нас ці па рэ-
лі гій ных і ма раль на-этыч ных пе ра ка нан нях.

— Доб ра па мя таю вы па дак з прак ты кі: я 
ся джу, са ні тар ка тры мае люс тэр ка, мед сяст ра 
па дае ін стру мен ты, збо ку ста іць анес тэ зі ё лаг. 
А ў той дзень бы ло ней кае рэ лі гій нае свя та. 
Хтось ці ляп нуў «гра шыць сён ня нель га» з на-
мё кам на мя не. Я ад ка за ла: гра шу, але вы ўсе 
са ўдзель ні кі. Та ды кож ны за ду маў ся над тым, 
што мы ро бім.

Пер шы аборт Ма рыя па мя тае вы раз на: 
«Бы ло не вы нос нае па чуц цё стра ху. Та ды я 
бы ла яшчэ зу сім «зя лё ная». Хто там не быў, 
той не ўяў ляе, што гэ та та кое. Заў сё ды пе ра-
жы ва еш, заў сё ды ры зы ку еш».

— Я пра ціў нік абор таў. Да апош ня га раз-
маў ляю з жан чы най. Да кож най трэ ба знай сці 
свой па ды ход. Ад ной чы на пры ём прый шла 

40-га до вая жан чы на з му жам. Ён не ха цеў дзі-
ця ці. Я па вя ла на УГД, па ка за ла руч кі, нож кі. 
Гэ та час та ўздзей ні чае на бу ду чых баць коў. 
Пас ля муж чы на змя ніў сваё мер ка ван не. 
Апош ні вы па дак быў зу сім абу раль ны. Як я 
ні да во дзі ла жан чы не, што аборт — не леп-
шае вый сце, яна ста я ла на сва ім. Ноч чу па-
тэ ле фа на ваў яе муж з пы тан нем «Ці мож на 
як-не будзь пра мыць страў нік?» Яна вы пі ла 
таб лет ку, а по тым пе ра ду ма ла. Уя ві це аб сурд-
насць сі ту а цыі!

Страш на, ка лі дзяў чы не нель га на ра джаць 
па ме ды цын скіх па ка зан нях. Та кіх вы пад каў — 
проць ма. Гэ тыя жан чы ны, як пра ві ла, вель мі 
хо чуць дзі ця. Па мя таю, ка лі бы ла ў нас да во лі 
ма ла дая жан чы на, ін фі ка ва ная ВІЧ. До ма яе 
ча ка ла дзі ця. Ку ды ёй на ра джаць? Ёсць шмат 
ме ды цын скіх па ка зан няў — цяж кія за хвор ван ні 
сэр ца, ны рак і інш. На прак ты цы су ты ка ла ся з 
не вы нос ны мі так сі ко за мі. Так са ма пры хо дзі ла-
ся пе ра пы няць ця жар насць.

У асноў ным жа жан чы на ідзе на аборт асэн-
са ва на, ка лі яе до ма ні хто не пад тры маў. «Бы ла 
ў мя не дзяў чы на, якая су стра ка ла ся з хлоп цам, 
по тым да ве да ла ся пра ця жар насць, — ус па мі-
нае Ма рыя. — Баць ка дзяў чы ны быў на стро е ны 
ка тэ га рыч на. Ад нак яна па кі ну ла дзі ця. Усе 9 ме-
ся цаў ён не раз маў ляў з дач кой. Праз не ка то ры 
час я ўба чы ла, як гэ ты дзя ду ля гу ляе з унуч кай і 
гуч на смя ец ца. Ка неш не, не аб ход на, у пер шую 
чар гу, пад трым ка му жа. Ка лі ча ла век ка хае — ён 
ні ко лі не зро біць кеп ска сва ёй жан чы не».

Ве ра ні ка УЛА СЕ ВІЧ.
veronіka.ulasevіch@maіl.ru
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«ХТО ТАМ НЕ БЫЎ, ТОЙ НЕ ЎЯЎ ЛЯЕ...»
Аку шэр-гі не ко лаг — пра тое, ча му яна ад мо ві ла ся ра біць абор ты

Да вед ка «Звяз ды»
Што год у све це ідуць на аборт ка ля 

55 міль ё наў жан чын. Гэ та пя тая част ка ад
усіх вы пад каў ця жар нас ці. Ка ля 70 ты-
сяч жан чын што год па мі ра юць ад пас ля-
аборт ных ус клад нен няў. Пас ля пер ша га 
пе ра ры ван ня ця жар нас ці кож ная пя тая 
жан чы на ро біц ца бяс плод най. У Бе ла ру сі 
рэ гіст ру юць ка ля 2 ты сяч абор таў што-
ме сяц. Ся род пры чын, з-за якіх жан чы-
ны ад важ ва юц ца на аборт, вы лу ча юц ца 
не па срэд нае ра шэн не са мой жан чы ны 
(40%), па гро за яе зда роўю (25%), са цы-
яль ныя праб ле мы (23%) і ана ма ліі раз віц-
ця пло да (12%).

«Я ад ка за ла: гра шу, але вы ўсе 
са ўдзель ні кі. Та ды кож ны за ду маў ся 
над тым, што мы ро бім».

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

А дзве ма лень кія пры га жу ні па 
сак рэ це па ве да мі лі нам, што з не-
цяр пен нем ча ка юць чар го вай дыс-
ка тэ кі. Ад нак га лоў нае, як упэў не ны 
спе цы я ліс ты, — гэ та злу чэн не ў адзі-
ны комп лекс трох на прам каў рэ абі-
лі та цыі: ме ды цын скай, са цы яль най, 
а так са ма псі ха ла гіч най і ду хоў най 
(не па да лёк зна хо дзіц ца храм, ку ды 

вод зяць вы ха ван цаў) да па мо гі ра зам 
з праф ары ен та цы яй.

— Пры комп лекс нас ці сіс тэ мы 
мы рас пра цоў ва ем ін ды ві ду аль ны 
па ды ход да кож на га. На ша за да-
 ча — вы вес ці дзі ця-ін ва лі да ў со цы-
ум, — ад зна чы ла ды рэк тар. — І нас 
пад трым лі ва юць у гэ тым усе. Дзя-
ку ю чы дзяр жа ве, рэ абі лі та цыя дзя -
цей у цэнтры (як і пя ціра зо вае 
хар ча ван не) бяс плат ная. Біз нес ме ны 

і прос та не раў на душ ныя лю дзі так са-
ма да па ма га юць. А на ву ко ва-да след-
чы ін сты тут уз бро е ных сіл Бе ла ру сі, 
які з'яў ля ец ца шэ фам цэнт ра, по бач 
з вы ха ван ца мі ўвесь час.

— Да дзе так пры хо дзяць і кур сан-
ты, і пал коў ні кі. Ня хай на шы ма лыя 
ні ко лі не пой дуць слу жыць, ад нак яны 
дак лад на ве да юць, што та кое го нар і 
год насць, умен не тры маць сло ва, да-
ся гаць па стаў ле най мэ ты. З да па мо-
гай на чаль ні ка Ге не раль на га шта ба 
Уз бро е ных сіл Бе ла ру сі Але га Бе ла-
ко не ва мы на бы лі кры а а па рат. Гэ та 
быў ад каз на яго ж пы тан не: «Чым 
мо жа ар мія да па маг чы дзе цям?» — 
смя ец ца Люд мі ла Мі ка ла еў на.

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на са бе 
па спра ба ва лі ўздзе ян не гэ та га вель-
мі эфек тыў на га аб ста ля ван ня.

— Дзе цям мы тлу ма чым, што 
дзьм ём на іх ха лод ным фе нам. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра, якое кроп-
ка ва па да ец ца на ску ру дзе так, — 
16—17 гра ду саў, але праз моц ны 
на пор ства ра ец ца ад чу ван не лёг ка-
га хо ла ду, — рас ка за ла пра пра цу 
агрэ га та На тал ля ЗВЁЗ ДАЧ КІ НА, 
мед сяст ра фі зі я тэ ра пеў тыч на га 
ад дзя лен ня. — Хві лін праз пяць 
пас ля пра цэ ду ры дзе ці ад чу ва юць 
рэз кае цяп ло, бо са су ды рас шы ра-
юц ца, та му што да іх пры лі вае кроў. 
Мыш цы атрым лі ва юць да дат ко вае 
сіл ка ван не і ста но вяц ца мяк кі мі, 
рас слаб ля юц ца, у іх зні кае на пру-

жан не. А гэ та тое, што трэ ба на шым 
дзет кам.

У цэнт ры аку му лю юць усе но выя 
ве ды, якія з'яў ля юц ца ў све це і мо-
гуць да па маг чы ў рэ абі лі та цыі ма-
лень кіх па цы ен таў. Кож ны пе да гог 
тут ці ка вы не толь кі як асо ба, а і як 
ру ка дзель нік — яны ўме юць ра біць 
лі та раль на ўсё. Са мі спе цы я ліс ты 
жар ту юць, што тут у іх го рад ра мес-
ні каў. Зай ма юц ца ва лен нем шэрс ці, 
вы ра ба мі са ску ры, пяс ку, глі ны, гіп-
су, дэ ку па жам.

Пры яз джа юць ма лыя сю ды ў 
за леж нас ці ад па ка зан няў ура чоў, 
бы вае што і не каль кі ра зоў у год. 
Баць кам ці апе ку нам, якія су пра ва-
джа юць іх, гас ці ні цу пры цэнт ры бяс-
плат на мо гуць вы дзе ліць толь кі раз 
у год. Да рэ чы, з імі псі хо лаг так са ма 

пра во дзіць асоб ную ра бо ту, каб да-
па маг чы зра зу мець тое, што ад бы-
ва ец ца з дзець мі.

Асаб лі вы па ды ход да рэ абі лі та цыі 
ства ра юць дзе цям, якія па сту пі лі ў 
на ву чаль ныя ўста но вы да 18 га доў. 
За раз тут зна хо дзяц ца, на прык лад, 
сту дэн ты Мінск ага дзяр жаў на га му-
зыч на га ка ле джа імя М.І. Глін кі.

— Мы ста ра ем ся ад соч ваць да-
сяг нен ні ўсіх на шых дзе так, а ў бу-
ду чым хо чам уста на віць но вую пра-
гра му, каб на яе пад ста ве да ваць ма-
лым рэ ка мен да цыі па на ву чаль ных 
уста но вах, пра ца ўлад ка ван ні і мес цы 
жы хар ства. Каб не толь кі пры віць ім 
на вы кі пра фе сіі, але і ўдзель ні чаць у 
іх да лей шым жыц ці.

Іры на СІ ДА РОК.
sіdarok@zvіazda.by

За ня ткі ма ля ван нем, аплі ка цы яй, вы ра за ннем з па пе ры 
так са ма пры но сяць азда раў лен чы эфект.

Шас ці га до вы Дзя ні с ШПА КОЎ СКІ ві да воч на за да во ле ны кры а а па ра там: 
«Мне тут вель мі па да ба ец ца. Я ўжо шос ты раз пры яз джаю, і трэ ці раз — 

адзін, без та ты».
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ДЗЕ ЦІДЗЕ ЦІ
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