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Як вы браць най леп шы час для за чац ця аль бо 

па пя рэ дзіць ця жар насць без вы ка ры стан ня кант-

ра цэп ты ваў? У наш час, ка лі ча ла вец тва зноў 

за га ва ры ла пра мо ду на ўсё на ту раль нае і бяс печ-

нае, «эка ла гіч нае су жэн ства» (пад час яко га па ры 

вы ка рыс тоў ва юць сімп то ма-тэр ма льны ме тад 

рас па зна ван ня плод нас ці) на бы вае ўсё больш 

пры хіль ні каў.

Ме та ды рас па зна ван ня плод нас ці (здоль нас ці да за чац-

ця) не вы клі ка юць ні ча со ва га, ні па ста ян на га бяс плод дзя. 

Яны аба пі ра юц ца на ве ды пра фі зі я ла гіч ныя асаб лі вас ці 

жа но ча га і муж чын ска га ар га ніз маў. І сён ня міль ё ны пар 

ва ўсім све це з'яў ля юц ца пры хіль ні ка мі «эка ла гіч на га су-

жэн ства». Да сле да ван ні па каз ва юць, што ў та кіх сем' ях 

бы вае менш раз во даў, а па доб ныя ве ды баць кі па ча лі 

пе ра да ваць сва ім дзе цям.

Са мая га лоў ная пе ра ва га зга да на га ме та ду пла на-

ван ня — па між муж чы нам і жан чы най не ста яць штуч ныя 

срод кі кант ра цэп цыі (прэ зер ва ты вы, спі ра лі, гар ма наль-

ныя прэ па ра ты), і гэ та дае маг чы масць за ха ваць жа но чае 

зда роўе. Па доб ны 

спо саб пла на ван ня 

вя до мы са ста ра-

жыт на сці, але на ву-

ко выя да сле да ван ні, 

якія па цвяр джа юць 

яго эфек тыў насць, 

бы лі пра ве дзе ны 

толь кі ў мі ну лым 

ста год дзі. Апош нім 

ча сам і бе ла рус кія 

да след чы кі ўдзя лі лі 

яму ўва гу — на ба зе 

Го мель ска га ме ду ні-

вер сі тэ та пра ве дзе-

на да сле да ван не, 

пры све ча нае сімп-

то ма-тэр ма льна му 

ме та ду рас па зна-

ван ня плод нас ці. 

Справа ў тым, што 

апош нім ча сам усё 

больш су жэн цаў су-

ты ка юц ца з не маг-

чы мас цю за чаць 

дзі ця. Час цей гэ та 

звя за на не з бяс-

плод дзем муж чы ны 

ці жан чы ны, а з так 

зва най па ні жа най 

пла да ві тас цю, і бу-

ду чым ма мам важ на на ву чыц ца на зі раць 

за ар га ніз мам, каб вы зна чыць най больш 

спры яль ныя для за чац ця дні.

«Сён ня я ма гу па рэ ка мен да ваць па-

цы ент цы ў пэў ных сі ту а цы ях ад клас ці за-

чац це аль бо да па маг чы пры па ні жа най 

плод нас ці, — за ўва жае аку шэр-гі не ко-

лаг, вы клад чык Ба ры саў ска га дзяр жаў-

на га ме ды цын ска га ка ле джа Свят ла на 

МАЗ ГУ НО ВА. — Асноў ныя па каз чы кі пры 

та кім ме та дзе — цэр ві каль ны сак рэт, па-

ка зан не тэм пе ра ту ры це ла і стан шый кі мат кі. Яны на но-

сяц ца на спе цы яль ную кар ту, якая лёг ка чы та ец ца.

Жан чы на, якая на зі рае за сва ім ар га ніз мам, ве дае 

дні, у якія яна не па він на за ця жа рыць. Прак ты ку ю чы эка-

ла гіч нае су жэн ства, мож на па пя рэдж ваць ця жар насць 

без вы ка ры стан ня кант ра цэп ты ваў. Эфек тыў насць ме та-

ду — ка ля 98 пра цэн таў. І сён ня яму мож на на ву чыц ца ў 

тым лі ку ан лайн. Жан чы ны мо гуць аб за вес ці ся ўлас ным 

«ка лян да ры кам», дзя ку ю чы яко му на ву чац ца «чы таць» 

свой ар га нізм.

Па рэ ка мен да цыі Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда-

роўя ў мно гіх кра і нах све ту ство ра ны аса цы я цыі на стаў-

ні каў Ме та ду рас па зна ван ня плод нас ці. Но выя ве ды ста лі 

вы кла даць дзе цям і мо ла дзі. Пад час круг ла га ста ла, які 

пра во дзіў ся ня даў на ў Мін ску ў ме жах фо ру му «Свя тасць 

ма ця рын ства», урач-гі не ко лаг, вы клад чык Вар шаў ска га 

ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та Ева Слі зень-Ку чап ска па ве-

да мі ла, што сён ня ў Поль шчы ўдзя ля ец ца вя лі кая ўва га 

пра фі лак ты цы праб лем дзе та род на га зда роўя, а ў шко лах 

уве дзе ны аба вяз ко вы прад мет «Вы ха ван не для жыц ця ў 

сям'і» — ак цэнт ро біц ца на вы ха ван не мо ла дзі ў цнат лі-

вас ці, пад рых тоў ку да бу ду ча га баць коў ства.

У на шай кра і не, на жаль, па куль не ха пае пэў на га ін-

сты ту та, які аб мяр коў ваў бы з пад рас та ю чым па ка лен нем 

да лі кат ныя тэ мы. Не толь кі шко ла, але і баць кі не га во раць 

з пад лет ка мі «пра гэ та». І доб ра, што з'я ві лі ся гра мад скія 

іні цы я ты вы, якія хо чуць да па маг чы ма ла дым.

— Час та да нас на за ня ткі пры хо дзяць пад лет кі, мо-

ладзь і ка жуць: «Вы пер шыя да рос лыя, якія па га ва ры лі з 

на мі пра цнат лі васць». Мы не мо жам па кі даць на шых дзя-

цей у ін фар ма цый ным ва ку у ме. Ёсць да сле да ван ні, якія 

па каз ва юць, што ў жан чы ны, якая за хоў вае цнат лі васць да 

шлю бу, ве ра год насць за ха ван ня сям'і — 

80 пра цэн таў. З кож ным но вым парт нё рам 

яна страч вае гэ тую здоль насць. На ват, 

ка лі ў яе быў адзін да шлюб ны муж чы на, 

ліч ба зні жа ец ца ўжо да 54 пра цэн таў. Пра 

гэ та трэ ба га ва рыць дзе цям, — упэў не на 

Ве ра ні ка СЯР ДЗЮК, стар шы ня даб ра-

чын на га аб' яд нан ня «Цэнтр пад трым кі 

сям'і і ма ця рын ства «Ма ту ля». — Сён ня 

пад лет каў толь кі па ло ха юць. Ця жар насць 

па да ец ца ў ад ной звяз цы з ін фар ма цы яй 

пра за хвор ван ні, якія пе ра да юц ца па ла вым шля хам. Гэ та 

вель мі не бяс печ на. Так мы да ём ня пра віль ныя ўста ноў кі 

пра ма ця рын ства.

Ар га ні за цыя за пус ці ла аду ка цый ны пра ект для пад-

лет каў «Еве 13», мэ та яко га — фар мі ра ван не ў дзяў чат 

ад каз на га стаў лен ня да свай го рэ пра дук тыў на га зда роўя, 

вы ха ван не цнат лі вас ці. У той жа час на та кіх за ня тках не 

га во раць ні чо га ліш ня га. «Мы спра бу ем су праць ста яць 

ран няй сек су а лі за цыі дзя цей. Хо чам рас каз ваць толь кі тое, 

што па зі тыў на ўплы вае на ма ця рын ства, ся мей нае шчас це 

і на са ма па ва гу», — за ўва жае Ве ра ні ка Сяр дзюк.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

На тат кі шмат дзет на га тат кіНа тат кі шмат дзет на га тат кі

ВЕ РА 
ВЯ ДЗЕ 

РАС СЛЕ ДА ВАН НЕ

КА ЛЯН ДА РЫК 
ВАМ 

У ДА ПА МО ГУ,
або Пра што рас ка жа 
жа но чы ар га нізм

«У жан чы ны, 
якая за хоў вае 
цнат лі васць да шлю бу, 
ве ра год насць за ха ван ня 
сям'і — 80 пра цэн таў. 
З кож ным но вым 
парт нё рам яна страч вае 
гэ тую здоль насць».

Сын з'е хаў на не каль-

кі дзён да ба бу лі. На дру гі 

дзень яго ад сут нас ці пы та-

ю ся ў да чок:

— Ну што, су му е це па 

бра це?

Ста рэй шая абу ра на:

— То-бок ён там, у ба бу-

лі, атрым лі вае аса ло ду ад 

жыц ця, а мы па ім пла каць 

па він ны?

Вось яна, жа но чая ло гі ка: 

ка лі муж чы на без ця бе не 

па ку туе, то і су ма ваць па ім 

не аба вяз ко ва.


Сён ня ра ні цай, ка лі мя не 

не бы ло до ма, Ве ра па ды-

шла да жон кі і ці хім го ла сам 

спы та ла:

— Ма ма, ска жы шчы ра: 

у та ты ёсць кні гі, якія ён ад 

нас ха вае?

Жон ка ска за ла, што не, 

але мя не гэ та не над та су-

це шы ла: ка лі рас сле да ван-

не вя дзе Ве ра, вы ра та ваць 

мо жа толь кі чыс та сар дэч-

нае пры знан не.


Вя ду ма лод шых у шко лу.

По ля:

— Та та, а што ты ро біш 

на ра бо це?

— Пра цую.

— А як?

— Ну як... Ся джу за кам-

п'ю та рам, раз маў ляю па тэ-

ле фо не.

— І та бе за гэ та пла цяць 

гро шы?

— Уво гу ле так.

— Кру та! Я так са ма ха чу 

пра ца ваць!

P.S. Уз ра да ва ла гэ-

та «так са ма ха чу». Ня ўжо 

хтось ці яшчэ хо ча пра ца-

ваць?


Тэ ле фа ную да до му, зды-

мае По ля.

— Пры ві тан не, По ля! 

Чым зай ма еш ся?

— Ні чым.

— А Ве ра?

— Так са ма ні чым.

Вось яно — шчас це!

Па спра ба ваў ус пом ніць, 

ка лі апош ні раз ад каз ваў 

гэ так жа. Прый шоў да вы-

сно вы, што так са ма га доў у 

сем. Бо ў во сем зра зу меў: 

ка лі ска заць, што ні чым не 

зай ма еш ся, та бе вель мі хут-

ка зной дуць ра бо ту.


Чы таў ма лод шым на ноч 

«Ня знай ку ў Со неч ным го-

ра дзе». Па хо дзе чы тан ня 

вы ра шыў спы таць:

— Як вам зда ец ца: Ня-

знай ка ра зум ны ма лы ці не 

вель мі?

По ля за ду ма ла ся, а Ве ра 

ска за ла:

— Па-мой му, ён ду рань.

Вось і як ця пер да лей чы-

таць?


По ля спа ло ха на:

— Та та, ты што, пра да еш 

на шу ма шы ну?

— З ча го ты ўзя ла?

— Мы з Ве рай ба чы лі, 

як ней кі дзядзь ка па клаў 

на шкло на шай ма шы ны 

па пер ку «куп лю ва шу ма-

шы ну».

— А гро шы ён з па пер кай 

не па клаў?

— Быц цам не.

— Зна чыць, не пра даю.

P.S. А шка да.


У дзя цін стве нам ка за лі: 

«Хо піць ужо гля дзець тэ ле-

ві зар, ідзі лепш кніж ку па чы-

тай». Ця пер ча сы змя ні лі ся і 

да во дзіц ца ўга вор ваць дзя-

цей па гля дзець тэ ле ві зар, 

толь кі б яны не бра лі ў ру кі 

чор таў тэ ле фон (пра кніж ку 

ўжо маў чу). Хоць, зы хо дзя-

чы з аса біс тых на зі ран няў, 

пра гляд тэ ле ві за ра ад на ча-

со вай пе ра піс цы ва «УКан-

так це» не пе ра шка джае.

Хто б мог па ду маць у 

бы лыя ча сы, што ў тэ ле фо-

нах то іц ца та кая не бяс пе ка. 

З вы гля ду тэ ле фо ны заў-

сё ды бы лі най больш бяс-

крыўд ны мі апа ра та мі ў до-

ме, ка лі па раў ноў ваць з ты-

мі ж тэ ле ві за ра мі ці пра са мі. 

А яно вунь як вый шла...

Ду маю, у бу ду чым вар та 

больш піль на пры гле дзец ца 

да пра саў. У іх, на мой по-

гляд, сха ва ны вель мі сур' ёз-

ны па тэн цы ял.

Па вел ХО ЛАД.


