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Пры мя нен не ме та даў да па-

мож ных рэ пра дук тыў ных тэх-

на ло гiй да зва ляе шлюб ным 

па рам стаць баць ка мi. Ле тась 

з да па мо гай ЭКА наступіла 

цяжарнасць у 1805 жанчын, 

што скла дае 1,24 пра цэн та 

ад агуль най коль кас цi ро даў 

у кра i не. Пра гэ та рас ка за ла 

га лоў ны спе цы я лiст ад дзе ла 

да па мо гi ма цi i дзе цям Мi нiс-

тэр ства ахо вы зда роўя Люд-

мi ла КЕ ДА.

Шчас це мець дзi ця
— Са сту дзе ня 2021 го да ў сi лу 

ўсту пiць Указ Прэ зi дэн та № 171 

«Аб са цы яль най пад трым цы асоб-

ных ка тэ го рый гра ма дзян», якi да-

зво лiць шмат лi кiм сямейным па-

рам мець пра ва на ад ну бяс плат-

ную спро бу эк стра кар па раль на га 

аплад нен ня. Ска рыс тац ца гэ тым 

змо гуць тыя па ры, якiя з'яў ля юц ца 

гра ма дзя на мi Бе ла ру сi, пры наяў-

нас цi ме ды цын скiх па ка зан няў i 

ад сут нас цi су праць па ка зан няў. 

Акра мя та го, уз рост му жа i жон кi 

не па вi нен пе ра вы шаць 40 га доў. 

На сён няш нi дзень вы зна ча ны тры 

ар га нi за цыi, у якiх бу дуць ажыц-

цяў ляц ца бяс плат ныя ЭКА: гэ та 

Рэс пуб лi кан скi на ву ко ва-прак тыч-

ны цэнтр «Ма цi i дзi ця», сталічны 

Га рад скi клi нiч ны ра дзiль ны дом 

№ 2, а так са ма Го мель скi аб лас ны 

ды яг нас тыч ны ме ды ка-ге не тыч ны 

цэнтр з кан суль та цы яй «Шлюб i 

сям'я».

Фi нан са ван не рас хо даў на ад-

ну спро бу ЭКА пра ду гледж ва ец ца 

за кошт срод каў рэс пуб лi кан ска га 

бюд жэ ту. Пры гэ тым та кiм пра вам 

змо гуць ска рыс тац ца так са ма па-

ры, якiя спра ба ва лi здзейс нiць ЭКА 

на плат най асно ве. Адзi нае вы клю-

чэн не скла да юць па ры, у якiх ЭКА 

пра во дзiц ца з вы ка ры стан нем до-

нар скiх па ла вых кле так.

У кра i не пры блiз на 14 пра цэн-

таў пар бяс плод ныя. Люд мi ла Ке да 

ад зна чае, што час цей за ўсё гэ та 

звя за на з гi не ка ла гiч ным анам-

не зам жан чын, а так са ма ста нам 

рэ пра дук тыў на га зда роўя як жан-

чын, так i муж чын.

— У 2005 го дзе коль касць 

жан чын, якiя па ку ту юць на бяс-

плод дзе, зна хо дзi ла ся на ўзроў-

нi 372,1 на 100 ты сяч жа но ча га 

на сель нiц тва ва ўзрос це ад 18 

да 49 га доў, у мi ну лым жа го дзе 

гэ ты па каз чык склаў 752,4. На зi-

ра ец ца ста бiль на вы со кая ды на-

мi ка тых, ка му ўпер шы ню ста вяць 

ды яг наз «бяс плод дзе». «Ле тась 

гэ ты па каз чык склаў 202,5 на 

100 ты сяч жа но ча га на сель нiц-

тва. Уся го ў 2019 го дзе за рэ гiст-

ра ва на 15 496 вы пад каў жа но-

ча га бяс плод дзя, з iх вы яў ле ных 

упер шы ню — больш за 4 ты ся чы. 

Рас це рас паў сю джа насць i муж-

чын ска га бяс плод дзя: ле тась за-

рэ гiст ра ва ны 3181 вы па дак, што 

скла дае 92,2 на 100 ты сяч муж-

чын ска га на сель нiц тва ва ўзрос-

це ад 18 га доў i ста рэй.

Шлю бы i пер шыя 
ро ды «ста рэ юць»

На па чат ку го да жан чын рэ-

пра дук тыў на га ўзрос ту (ад 15 да 

49 га доў) у на шай кра i не на лiч-

ва ла ся 23 пра цэн ты ад агуль най 

коль кас цi на сель нiц тва. Ле тась 

у па раў на ннi з 2015 го дам коль-

касць та кiх жан чын па мен шы ла ся 

на 119 635 ча ла век, або на 5,2 пра-

цэн та. Ад па вед на на зi ра ец ца i знi-

жэн не на ра джаль нас цi. Пра гэ та 

рас ка за ла на чаль нiк упраў лен ня 

на ро да на сель нiц тва, ген дар най i 

ся мей най па лi ты кi Мi нiс тэр ства 

пра цы i са цы яль най аба ро ны 

Ма ры на АР ЦЁ МЕН КА.

— Та кая сi ту а цыя сён ня на зi ра-

ец ца ў боль шас цi еў ра пей скiх кра-

iн. Гэ та аб умоў ле на роз ны мi пры-

чы на мi. Ад на з iх — па ве лi чэн не 

ўзрос ту ўступ лен ня ў шлюб. Ка лi 

ў 2009 го дзе ў Бе ла ру сi для жан-

чын гэ ты па каз чык быў 24,2 го да, 

для муж чын — 26,4 го да, то ле-

тась ся рэд нi ўзрост тых, хто ўсту-

пiў у пер шы шлюб, па вя лi чыў ся 

пры блiз на на два га ды i склаў для 

жан чын 26,1 го да, для муж чын — 

28,3 го да. Ад па вед на па вы ша ец-

ца ўзрост ма ця рын ства. Ся рэд нi 

ўзрост мам пры на ра джэн нi дзi ця цi 

ле тась склаў 29,6 го да. Пры на ра-

джэн нi пер шын ца ён нi жэй шы — 

26,8 года, але гэ та на 2,5 года 

больш, чым дзе сяць га доў та му. 

Да рэ чы, у ся рэд нiм уз рост ма ця-

рын ства што год па вя лiч ва ец ца на 

тры ме ся цы. Так са ма да пры чын 

мож на ад нес цi знi жэн не коль кас-

цi за клю ча ных шлю баў i вы со кi 

ўзро вень раз во даў, ураў ноў ван не 

муж чын ска га i жа но ча га ўнёс ку ў 

агуль ны да ход сям'i.

Апош нiя га ды ад зна ча ец ца ста-

бi лi за цыя коль кас цi ро даў, якiя пра-

хо дзяць без ус клад нен няў. «Скры-

нiн га вае ультра гу ка вое аб сле да-

ван не пра хо дзяць 97 пра цэн таў бу-

ду чых мам, што кож ны год да зва-

ляе вы яў ляць ка ля 1400 вы пад каў 

пры ро джа ных па ро каў раз вiц ця. 

Ле тась удзель ная ва га нар маль-

ных ро даў скла ла 43,1 пра цэн-

та, час та та ке са ра ва ся чэн ня — 

31,3 пра цэн та, заў час ных ро даў — 

4,1 пра цэн та. Шмат плод ныя ро ды 

ў агуль най струк ту ры скла да юць 

1,2 пра цэн та. Уся го за мi ну лы год 

у кра i не на ра дзi лi ся 87 602 дзi ця-

цi, з iх больш за ты ся чу двай нят 

i 15 трай нят. На ка нец пер ша га 

квар та ла бя гу ча га го да на ўлi ку 

ў жа но чых кан суль та цы ях стая  ла 

51 582 ця жар ныя жан чы ны», — 

звяр ну ла ўва гу спецыяліст.

— У на шай кра i не нiз кi па каз-

чык дзi ця чай смя рот нас цi. Ле тась 

ён склаў 2,4 на 1000 ча ла век, 

у тым лi ку тры смер цi на 1000 дзя-

цей да пя цi га доў. Ма ця рын ская 

смя рот насць ад аку шэр скiх пры-

чын так са ма ад на з са мых нiз кiх 

у све це, яе па каз чык быў роў ны 

1,1 на 100 000 ча ла век. У кра i-

не больш за 20 га доў па спя хо ва 

функ цы я нуе роз на ўзроў не вая 

сiс тэ ма ахо вы зда роўя ма цi i дзi-

ця цi, што да зва ляе кант ра ля ваць 

роз ныя па каз чы кi. У нас дзей нi ча-

юць Рэс пуб лi кан скi на ву ко ва-прак-

тыч ны цэнтр «Ма цi i дзi ця» чац-

вёр та га тэх на ла гiч на га ўзроў ню, 

17 перына тальных цэнтраў трэ ця га 

ўзроў ню, 27 пе ры на таль ных цэнт-

раў дру го га ўзроў ню. 64 ар га нi за-

цыi ахо вы зда роўя на ле жаць да 

пер ша га, ра ён на га, узроў ню.

«Ды вi дэн ды» 
ад ся мей на га 
ка пi та лу

У кра i не па вя лiч ва ец ца коль-

касць шмат дзет ных сем' яў. Гэ та 

свед чыць пра тое, што па лi ты ка 

дзяр жа вы, на кi ра ва ная на iх пад-

трым ку, дае ста ноў чы вы нiк, лi-

чыць Ма ры на Ар цё мен ка. «Больш 

за 353 ты ся чы дзя цей у Бе ла ру сi 

вы хоў ва ец ца ў шмат дзет ных сем'-

ях, гэ та фак тыч на 19 пра цэн таў ад 

агуль най коль кас цi дзя цей. Пры 

гэ тым па вы ша ец ца до ля дру гiх i 

на ступ ных дзя цей. Ка лi па вы нi-

ках пе ра пi су 2009 го да ў нас бы ло 

62,5 ты ся чы шмат дзет ных сем' яў, 

то сён ня iх ужо больш за 108 ты-

сяч. Гэ та вель мi па зi тыў ны трэнд. 

Да рэ чы, са мая шмат дзет ная воб-

ласць — Брэсц кая», — ад зна чы ла 

яна.

На сён няшні дзень ся мей ны ка-

пi тал пры зна ча ны ў кра i не больш 

чым 85,5 ты ся чы шмат дзет ных 

сем'яў. Пры ня та больш за 16 ты сяч 

ра шэн няў аб да тэр мi но вым рас па-

ра джэн нi срод ка мi ся мей на га ка пi-

та лу. З iх 94 пра цэн ты — на па ляп-

шэн не жыл лё вых умоў.

— Вы нi кi пя цi га до вай пра гра-

мы ся мей на га ка пi та лу па ка за лi 

яе эфек тыў насць, — ад зна чы ла 

Ма ры на Ар цё мен ка. — За пяць 

га доў коль касць дзя цей, якiя на-

ра дзi лi ся трэ цi мi i на ступ ны мi, 

па вя лi чы ла ся на 40 пра цэн таў. 

Ця пер пра гра ма пра доў жа на да 

2024 го да ўключ на. Па шы ры лi-

ся кi рун кi яе да тэр мi но ва га вы-

ка ры стан ня. Адзiн з iх — па ляп-

шэн не жыл лё вых умоў для тых, 

хто зна хо дзiц ца на ўлi ку ма ю чых 

па трэ бу. Пры чым ва ры ян ты роз-

ныя: на быц цё жыл ля, па га шэн не 

за па зы ча нас цi па вы да дзе ных 

крэ ды тах. Дру гi кi ру нак — атры-

ман не лю бым чле нам сям'i плат-

ных ме ды цын скiх па слуг. Гэ та 

пра ду гледж ва ла ся i ра ней, але 

ця пер па шы ра на за кошт ста-

ма та ла гiч ных па слуг. Трэ цi — 

атры ман не вы шэй шай аду ка цыi 

пер шай сту пе нi (так са ма лю бым 

чле нам сям'i).

Да рэ чы, на ша кра i на зна хо-

дзiц ца ў лi да рах ся род iн шых па 

пра цяг лас цi вод пус ку па до гля дзе 

дзi ця цi — у нас ён пра ду гле джа-

ны да трох га доў. Вы пла та пры 

на ра джэн нi пер шын ца скла дае 

35 пра цэн таў за ра бот най пла ты, 

пры на ра джэн нi дру го га дзi ця цi i 

на ступ ных — 40 пра цэн таў. Знач-

ны мi з'яў ля юц ца i па ме ры ад на-

ра зо вых да па мог — 10 бюд жэ таў 

пра жы тач на га мi нi му му пры на ра-

джэн нi пер ша га дзi ця цi i 14 бюд-

жэ таў пры на ра джэн нi дру го га i 

на ступ ных дзя цей.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фi зiч ныя асо бы цяпер маюць маг чы масць ажыц-

цяў ляць ва лютна-абмен ныя апе ра цыi на бяс плат най 

ганд лё вай ан лайн-пля цоў цы «Даб ра быт.Трэй дар». 

Ця пер мож на пра да ваць i куп ляць ва лю ту па ка цi-

роў ках, якiя больш вы гад ныя, чым кур сы ў аб мен ных 

пунк тах i офi сах бан каў.

На гэ тай пля цоў цы бя гу чы курс ва лют змя ня ец ца ў рэ жы-

ме рэ аль на га ча су. Як гэ та пра цуе? Банк атрым лi вае до ступ 

да ка цi ро вак мiж на род на га тэр мi на ла Thomson Reuters i 

на iх асно ве ўста наў лi вае ўлас ны курс. Для яго ха рак тэр-

ная мi нi маль ная роз нi ца па мiж ца ной па куп кi i про да жу. 

Усе апе ра цыi на элект рон най пля цоў цы ажыц цяў ля юц ца 

iм гнен на ў рэ жы ме ан лайн. Пад клю чыц ца да яе мож на ў 

лю бы час су так з кам п'ю та ра або на ўтбу ка. Ка рыс тац ца 

сэр вi сам мож на бяс плат на, ня ма i ка мi сiй за рэ гiст ра цыю 

i аб слу гоў ван не.

З да ступ ных за меж ных ва лют — до ла ры, еў ра, ра сiй скiя 

руб лi. У сiс тэ ме ня ма аб ме жа ван няў нi па мак сi маль най 

су ме, нi па коль кас цi здзе лак. У бан ку за пэў нi ва юць, што 

га то выя да апе ра цый лю бо га аб' ёму. Пры гэ тым пля цоў ка 

мае нiз кi па рог — ганд ля ваць мож на су май ад 1 до ла ра 

цi еў ра.

Пля цоў ка да зва ляе ажыц цяў ляць апе ра цыi не толь кi па 

бя гу чых ка цi роў ках. Так са ма маг чы ма ад пра вiць за пыт на 

iн ды вi ду аль ны курс — з бан кам мож на да мо вiц ца аб больш 

вы гад ных умо вах. «Ра ней, каб да мо вiц ца аб пер са наль ных 

умо вах здзел кi, не аб ход на бы ло ва ло даць су май звыш 1000 

ба за вых ве лi чынь (ка ля 12,5 ты ся чы до ла раў), па зва нiць у 

банк i пры ехаць у офiс. Ця пер жа дзя ку ю чы но вай пля цоў цы 

мож на iм гнен на мя няць лю быя су мы па вы гад ных кур сах. 

Пры чым мож на са ма стой на вы зна чаць най больш зруч ны 

для гэ та га мо мант, ажыц ця вiць здзел ку ў лю бым зруч ным 

мес цы i не хва ля вац ца, што курс зме нiц ца, па куль вы бу-

дзе це ехаць у банк», — пад крэс лiў на мес нiк стар шы нi 

праў лен ня ААТ «Бан к Даб ра быт» Аляк сандр ПЛIТ КО.

Пля цоў ка да ступ ная пры на яў нас цi лю бо га ад кры та га фi-

нан са ва га пра дук ту ў бан ку. Ажыц цяў лен не здзе лак ад бы-

ва ец ца па бя гу чых ра хун ках. Ад крыць iх мож на ў ма бiль ным 

або iн тэр нэт-бан ку, а так са ма на са мой пля цоў цы. Клi ен ты 

iн шых бан каў мо гуць пры сту пiць да тар гоў пас ля аў та ры за-

цыi ў мiж бан каў скай сiс тэ ме iдэн ты фi ка цыi (МСI).

Каб зра бiць сэр вiс яшчэ зруч ней шым, у перс пек ты ве 

пла ну ец ца за пус цiць ма бiль ную пра гра му, ак ты вi за ваць 

маг чы масць пра вя дзен ня ва лют на-аб мен ных апе ра цый з 

ра хун каў, да якiх вы пу шча ныя бан каў скiя пла цеж ныя карт кi, 

рэа лi за ваць на вiн ны сэр вiс унут ры плат фор мы i пад клю-

чыць да дат ко выя знеш нiя ганд лё выя пля цоў кi. Апош няе 

да зво лiць па мен шыць роз нi цу па мiж цэ на мi па куп кi i про-

да жу ва лют.

Сяр гей КУР КАЧ.

АД НА СПРО БА ЭКА — 
БЯС ПЛАТ НА

Больш бяз дзет ных сем' яў атры ма юць шанц стаць баць ка мi

 Да рэ чы
На сён ня ў кра i не за рэ гiст ра ва на ка ля 500 ця жар ных i па ра дзiх 

з ка ра на вi рус най iн фек цы яй. Ад нак вы пад каў, якiя пры вя лi б да 
кры тыч ных сi ту а цый, або цяж кiх па цы ен так па куль не бы ло, ад зна-
ча юць спе цы я лiс ты. «У кра i не пры ня ты ўсе ме ры, каб мi нi мi за ваць 
ры зы ку iн фi цы ра ван ня COVID-19 ця жар ных i но ва на ро джа ных. 
З са ма га па чат ку раз вiц ця сi ту а цыi ў нас бы лi вы зна ча ны ра дзiль-
ныя да мы i ад дзя лен нi, у якiх пра во дзi лi ся ро ды та кiх па цы ен так. 
У Мiн ску, на прык лад, — шос тае ра дзiль нае ад дзя лен не га рад ской 
клi нiч най баль нi цы № 6. Быў раз ме жа ва ны па ток на вед ван ня жа но-
чых кан суль та цый. На сён ня за ба ро не ны на вед ван нi ў ра дзiль ных 
да мах, так са ма ўве дзе на аб ме жа ван не на парт нёр скiя ро ды».

Фi нан са вая па лi ты каФi нан са вая па лi ты ка

До ступ да ва лют ных тар гоў

Дэ ма гра фiяДэ ма гра фiя
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