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ПРА СТРАХ НА РА ДЖАЦЬ, 
МУД РА ГА МУ ЖА 
ДЫ ВАЙ НУ 
СА СВЕК РЫ ВЁЙ

Ка лі ма ёй да чцэ быў 

го дзік, я стала дрэнна сябе 

ад чу ваць. Та ды ні я кіх тэс таў 

не бы ло, пай шла да док та ра. 

Ён ска заў: «Вы ця жар ная». 

І на зваў сло ва «аборт». 

Я та ко га сло ва не ве да ла 

на ват. Пры хо джу да до му і 

ка жу му жу: «Ска за лі зра біць 

ней кі аборт. Маў ляў, ар га-

нізм па ві нен ад пач нуць пас-

ля пер шых ро даў». Ён быў, 

дзя куй бо гу, больш да свед-

ча ны, та му не раз дум ва ю чы 

вы па ліў: «На ват і не ду май, 

там жа сын». Вы ве да е це, 

там са праў ды быў сын. Яму 

сё ле та споў ніц ца 36 га доў. 

Ён па да рыў нам з му жам 

двух цу доў ных уну каў. Я не 

ма гу ка заць пра гэ та без 

слёз. Страш на ўя віць, што 

яго маг ло б не быць, ка лі б 

па слу ха ла док та ра і зра бі ла 

аборт. Хоць мне, ка лі шчы-

ра, на той мо мант страш на 

бы ло на ра джаць дру гое дзі-

ця. Да чуш ка ж ма лень кая на 

ру ках, а я ад на, з тэм пе ра ту-

рай, муж на па лі го не як ма-

ла ды лей тэ нант. Та му тэ ма 

абор таў — гэ та мой боль. 

І мне вель мі шка да жан чын, 

якія ў сі лу ней кіх аб ста він, 

ма ла до сці, уплы ву со цы у му 

не заў сё ды свое ча со ва спы-

ня юц ца.

Час та бы вае так, што 

пас ля пе ра ры ван ня ця жар-

нас ці, асаб лі ва пер шай, 

жан чы на ста но віц ца бяз-

дзет най — гэ та вя ліз ная 

тра ге дыя.

Да ка за на, што кож ная 

жан чы на, якая ідзе на 

аборт, на пад свя до мым уз-

роў ні ча кае, каб яе хтось ці 

спы ніў. Час та спа дзя юц ца, 

што ад па мыл ко ва га кро ку 

стры мае муж, але гэ та га, на 

жаль, не ад бы ва ец ца. Хоць 

ад каз насць за за ра джэн не 

но ва га жыц ця па він на нес-

ці не толь кі жан чы на, але і 

муж чы на.

Усе ду ма юць, што 

на аборт пры хо дзяць у 

асноў ным адзі но кія ма-

ла дыя дзяў ча ты. Але гэ та 

да лё ка не так. Кож ная жан-

чы на, якая хо ча пе ра пы-

ніць ця жар насць, ана нім на 

за паў няе ан ке ту. І што вы 

ду ма е це, боль шасць з іх не 

пер шы год за му жам, ма юць 

сваё жыл лё.

Ёсць сем'і, дзе муж чы-

ны на стой ва юць на абор-

це. Вель мі шмат сі ту а цый, 

ка лі на гэ та іх пад бух тор ва-

юць улас ныя ма ці. Пры вя ду 

толь кі адзін прык лад. Ад ной-

чы да мя не на пе рад аборт-

ную кан суль та цыю ў сля зах 

прый шла ма ла дая дзяў чы-

на, ця жар ная трэ цім дзі цем. 

Маў ляў, муж ска заў: вы бі-

рай — аль бо дзі ця, аль бо 

я. Як вы свет лі ла ся, там рэй 

вя дзе свяк роў. Яна ўся ляк 

на строй ва ла свай го адзі на-

га сы на, маў ляў, ты трэ цяе 

дзі ця не па цяг неш, не вы-

кар міш. У вы ні ку жан чы на 

на су пе рак усім на ра дзі ла 

трэ ця га сы на. Сён ня яму 

тры го дзі кі. І што вы ду ма-

е це, ня даў на пры су стрэ чы 

шчас лі вая ма ці трох хлоп-

чы каў па дзя лі ла ся: ме на ві та 

ма лод ша га сы на больш за 

ўсё лю бяць і муж, і свяк роў. 

А бы ла ж та кая вай на з іх 

бо ку, вам прос та не пе ра-

даць.

Псі ха ла гіч ная да аборт-

ная кан суль та цыя ў на шай 

кра і не з'яў ля ец ца аба вяз-

ко вай для ўсіх жан чын з 

2014 го да. У гэ тым пла не 

ба ры саў скі ра дзіль ны дом 

асаб лі вы. Тут служ ба псі ха-

ла гіч най да па мо гі іс нуе аж-

но з 2003 го да.

У на шым рад до ме пра-

хо дзіць трох этап нае кан-

суль та ван не. Спа чат ку жан-

чы на трап ляе на пры ём да 

док та ра. Ён ёй рас каз вае 

пра шко ду для це ла. За тым 

ідзе да мя не, раз маў ля ем 

пра ду шу. По тым пры хо дзіць 

свя тар — рас каз вае ёй пра 

дух. Пас ля гэ та га ця жар най 

да ец ца тры дні ці шы ні, каб 

яна аб ду ма ла ўсё і пры ня-

ла кан чат ко вае ра шэн не. 

Ні вод ная жан чы на ў ма ёй 

прак ты цы, якая за ха ва ла 

дзі ця, не ска за ла: «Як дрэн-

на, што я гэ та зра бі ла». Усе 

толь кі ра ду юц ца.

ПРА СІН ДРОМ, 
ПА КУ ТЫ 
ДЫ ПОЗ НІХ ДЗЯ ЦЕЙ

Ёсць і тыя, хто ўсё ж та кі 

кла дзец ца на апе ра цый ны 

стол... По тым пры хо дзіць 

усве дам лен не здзейс не-

на га ўчын ку і на ды хо дзіць 

пост аборт ны сін дром, які ня-

рэд ка за вяр ша ец ца псі хіч-

ны мі рас строй ства мі. Свя-

до масць — верх няя част ка 

ай сбер га. Пад свя до масць — 

тая част ка псі хі кі, якая «пад 

ва дой». Яна на мі кі руе. 

Свя до масць за бі вае дзі ця, 

а пад свя до масць — па чы-

нае кры чаць: «На вош та ты 

за бі ла маё дзі ця?» Як пра-

явіц ца пост аборт ны сін дром 

у кан крэт най жан чы ны, ні хто 

не ска жа. Гэ та мо жа быць 

раз драж нен не на му жа, 

злосць на ста рэй шых дзя цей 

(«я з-за ця бе гэ та зра бі ла»), 

мо гуць сніц ца жа хі і чуц ца 

дзі ця чыя кры кі.

У ма ёй тэ ле фон най 

кні зе ёсць ну мар жан чы-

ны, якая зай мае ў го ра дзе 

доб рую па са ду. У іх з му-

жам двое цу доў ных дзе-

так-школь ні каў. І рап там у 

яе не за пла на ва ная ця жар-

насць. Яна хо ча па кі нуць 

дзі ця, ва га ец ца. Муж ка жа: 

«Не, мы не па цяг нем, ідзі 

ра бі аборт». І яна зра бі ла. 

У яе пост аборт ны сін дром 

вы явіў ся ў фор ме моц на га 

жа дан ня мець ма лень кае 

дзі ця. Але нарадзіць да гэ-

туль так і не змаг ла. Пай шлі 

вы кі дыш за вы кі ды шам... 

Сён ня на гэ тую жан чы ну 

ба лю ча гля дзець...

У нас у го ра дзе ёсць 

ва лан цёр скі рух су праць 

абор таў. Ся род ак ты віс таў 

шмат ста лых жан чын, якія 

не ка лі зра бі лі аборт і якім 

гэ та ба ліць. Яны па ку ту юць 

і та кім чы нам ста ра юц ца 

кам пен са ваць сваю ві ну, 

да па маг чы ін шым не паў-

та рыць іх па мыл ку. На пя-

рэ дад ні Рас тва гэ тыя жан-

чы ны пе ра да юць адзі но кім 

ма мач кам, якія зна хо дзяц ца 

ў скла да ным ма тэ ры яль ным 

ста но ві шчы, но вае адзен не 

для ма ле чы, свеч ку і кры-

жык.

Боль шасць жан чын, 

якія ра шы лі ся на аборт 

пас ля 40 га доў, ро бяць 

гэ та зу сім не та му, што ім 

дзі ця не па трэб на. А з-за 

стра ху на ра джаць у поз нім 

уз рос це, з-за на вя за ных 

гра мад ствам стэ рэа ты паў. 

Маў ляў, со рам на, што лю-

дзі ска жуць, дзе ці да рос лыя, 

трэ ба рых та вац ца нянь чыць 

уну каў. Больш сме лыя жан-

чы ны пас ля баль за каў ска га 

ўзрос ту — тыя, якія ства-

ра юць сям'ю паў тор на. Бо 

яны хо чуць мець агуль нае 

дзі ця з но вым му жам. Вось 

сён ня вы піс ва ла ся ма ма, 

якой ка ля са ра ка. У яе дру-

гі шлюб. Бра ці ка прый шла 

су стра каць і яе ста рэй шая 

дач ка — сту дэнт ка.

Це лам кі руе ду ша. У ма-

ёй прак ты цы бы ло вель мі 

шмат пры кла даў, ка лі быц-

цам бы і дак та ры не ра яць 

па ме ды цын скіх па ка зан нях 

на ра джаць. А жан чы на ка-

жа: «Я ха чу дзі ця». Гэ тае «я 

ха чу» мае та кую сі лу, што 

пе ра адоль вае ўсё. І ме ды-

цы на спраў ля ец ца. У вы ні ку 

гэ та вя лі кая ра дасць. Усе, як 

ад на, «уз рос та выя» ма мы 

ка жуць, што поз няе ма ця-

рын ства асаб лі вае, больш 

свя до мае.

А вы ве да лі, што дзі ця 

пляс кае ў да лонь кі ад ра-

дас ці, ка лі та та ка жа ма ме, 

што ён яе ка хае? Пе ры на-

таль ная псі ха ло гія — гэ та 

маё хо бі. (Ка ця ры на Дзміт-

ры еў на мае сер ты фі кат пе-

ры на таль на га псі хо ла га.) 

Гэ та на ву ка, якая вы ву чае 

псі хіч нае раз віц цё дзі ця ці 

ва ўлон ні ма мы. Лі чу, што 

кож ны ча ла век на зям лі па-

ві нен ве даць пра та кую на-

ву ку. Бо гэ та цуд. Як толь кі 

дзве клет кі су стрэ лі ся, яшчэ 

ня ма ні моз га, ні сэр ца, але 

дзі ця ўжо рэ агуе на на строй 

ма мы. Ма ма ра ду ец ца — 

ма лень кая кро пач ка, якую 

ві даць толь кі пад мік ра ско-

пам, ка ча ец ца па воль на. 

Ма ма су муе, пе ра жы вае, 

пла ча — дзі ця сту кае так, 

як сту кае на ша сэр ца, ка лі 

ў нас тры во га.

Вель мі ба лю ча, што лю-

дзі да кан ца не ўсве дам ля-

юць, што дзі ця — гэ та плод 

ка хан ня муж чы ны і жан чы-

ны. І ка лі гэ ты плод за бі ва ец-

ца, ад но сі ны раз бу ра юц ца, 

страч ва юц ца ра ней шыя па-

чуц ці. Стан дарт ная дзя жур-

ная фра за: «Мы ра зы шлі ся, 

бо не сыш лі ся ха рак та ра мі». 

Пы та ю ся: «Вы коль кі га доў 

пра жы лі?» — «10, 15 на ват 

больш». — «Вы ў загс іш лі 

па ка хан ні». — «Так». — «А 

што зда ры ла ся?» — «Не ве-

даю». — «Мо жа, у вас бы лі 

пе ра ры ван ні ця жар нас ці? — 

«Так, бы лі». За ход нія псі хо-

ла гі да ка за лі, што вя лі кая 

коль касць раз во даў ад бы-

ва ец ца па пры чы не абор таў. 

Ка лі б лю дзі не ра бі лі гэ тай 

са май страш най апе ра цыі ў 

све це, ду маю, і сем'і бы лі б 

больш тры ва лы мі.

ПРА «ЭГА», 
БЕЗ ДА ПА МОЖ НАСЦЬ 
ДЫ НЕ ВЫ ТЛУ МА ЧАЛЬ НУЮ 
РА ДАСЦЬ

Сён ня кож ны док тар 

мае пра ва па сва ім рэ лі гій-

ным пе ра ка нан ні ад мо віц ца 

ад пра вя дзен ня абор ту. Гэ та 

пра ду гле джа на за ко нам «Аб 

ахо ве зда роўя», які ўсту піў 

у сі лу 27 снеж ня 2014 го да. 

Вы, на пэў на, ве да е це, што 

Ла гойск — го рад без абор-

таў. З ад на го бо ку, я ра ду-

ю ся, што дак та ры пра яві лі 

сваю ак тыў ную па зі цыю, 

муж насць. З дру го га — ка лі 

жан чы на за ду ма ла зра біць 

аборт, яна яго зро біць і ў ін-

шым мес цы, на ват не ле галь-

на. Та му я су праць усе агуль-

най за ка на даў чай за ба ро ны 

абор таў у на шай кра і не.

Ка лі спру жы ну сціс нуць, 

яна по тым дасць вель мі вя-

лі кую рэ ак цыю. Усе агуль най 

за ба ро най мы ні чо га не да-

сяг нём. На ад ва рот, мо жам 

па ста віць пад па гро зу жа-

но чае зда роўе. На ват ця-

пер, ка лі да зво ле ны аборт, 

ця жар ныя, якія не ўклад-

ва юц ца ў тэр мі ны, ідуць на 

та кія глуп ствы, што прос та 

страш на ро біц ца. Мая па зі-

цыя і боль шас ці ма іх ка лег: 

хоць аборт — гэ та грэх, але 

за ба ро на не вый сце з сі ту а-

цыі. Я — за ак тыў ную тлу ма-

чаль ную, пра фі лак тыч ную 

ра бо ту.

Хо ча це, па дзя лю ся 

яшчэ ад ной прыт чай? Я яе 

час та рас каз ваю жан чы нам, 

якія пры хо дзяць да мя не на 

кан суль та цыю. Да стар ца 

звяр ну ла ся вель мі бед ная 

ся мей ная па ра. «Я ця жар-

ная пя тым дзі цем, а ў нас 

ужо і так чац вё ра. Ка лі пя тае 

на ро дзіц ца — не пра жы вём. 

Яго на ват ня ма ку ды спаць 

па клас ці. Даб ра сла ві це на 

аборт». На што ста рац ад-

ка заў: «Ка лі ўжо так не пад 

сі лу, што ж, даб ра слаў ляю 

вас за біць сваё дзі ця. Толь кі 

за бі вай це ста рэй шую дач ку. 

Ёй ужо пят нац цаць, па жы ла 

кры ху на све це, па ба чы ла 

ма му, сон ца. Ма лень ка га 

нель га ча паць. Ён са мы без-

да па мож ны. На ват сха вац ца 

ні ку ды не мо жа». Жан чы на 

за кры ла твар ру ка мі, за-

ры да ла і... на ра дзі ла пя тае 

дзі ця.

Ня даў на ў лі та ра ту ры 

су стрэ ла та кое па няц це: 

су час ная жан чы на — гэ та 

«па ра не ная ма ма». Бо па 

пры ро дзе ў нас за кла дзе на 

любо ві на 10 дзя цей. Ка лі на-

ра джа ем ад на го-двух, то мы 

ў іх гэ ту лю боў уклад ва ем. 

Ад сюль так шмат праб лем 

па між баць ка мі і дзець мі. Бо 

мы за люб лі ва ем сва іх кры-

ві на чак, а яны ў ад каз ад-

да ля юц ца. Не сак рэт, што 

моц ная лю боў — гор шая за 

ня на вісць. Якая ма ма не па-

ра не ная? Да ка за на, што са-

праўд ны ма ця рын скі ін стынкт 

пра чы на ец ца пры на ра джэн-

ні пя та га дзі ця ці. І са праў ды, 

усе жан чы ны, якія на ра дзі-

лі пя тае не маў ля ў на шых 

сце нах, пры зна юц ца, што 

ад чу ва юць ней кую не вы тлу-

ма чаль ную, да гэ туль ня ве да-

мую, ра дасць унут ры.

У су час ным гра мад-

стве, на жаль, дзя цей на-

ра  д жа юць дзе ля за да-

валь нен ня свай го «эга». 

Я ў свой час ся бе за да во лі-

ла. У мя не ёсць і дзяў чын ка, 

і хлоп чык. Час та са ма ў ся-

бе пы та ю ся: ад куль у ця бе 

гэ та ўсё ўзя ло ся? Я змал ку 

вель мі люб лю дзя цей. Ка лі 

мне бы ло 7-8 га доў, па куль 

ін шыя дзе ці гу ля лі на два рэ, 

я з за да валь нен нем нянь чы-

ла сва іх пля мен ні каў. У мя не 

моц ны ма ця рын скі ін стынкт. 

Але со цы ум ады граў сваю 

ро лю. Ус па мі наю, ка лі я вы-

хо дзі ла за муж, ён да ваў 

уста ноў ку: па жы ві спа чат ку 

для ся бе. Мне гор ка і ба лю-

ча ад гэ та га.

Вель мі ха це ла ся б, 

каб усе жан чы ны ад чу-

лі шчас це ма ця рын ства. 

І каб менш бы ло «па ра не-

ных мам». На пэў на, і ў мя не 

ёсць ней кі сін дром. Ве да е-

це, чым больш жы ву, тым 

больш шка дую, што ў мя не 

не пя цё ра дзя цей. Та му, ві-

даць, мая пра ца так са ма 

свай го ро ду слу жэн не, кам-

пен са цыя сва ёй ві ны.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.

«МА РУ, КАБ БЫ ЛО ЯК МА ГА МЕНШ «МА РУ, КАБ БЫ ЛО ЯК МА ГА МЕНШ 
«ПА РА НЕ НЫХ МАМ»«ПА РА НЕ НЫХ МАМ»
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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

«За ход нія псі хо ла гі 
да ка за лі, што вя лі кая 
коль касць раз во даў 
ад бы ва ец ца па пры чы не 
абор таў. Ка лі б лю дзі 
не ра бі лі гэ тай са май 
страш най апе ра цыі 
ў све це, ду маю, 
і сем'і бы лі б больш 
тры ва лы мі».

У ка бі не це Ка ця ры ны Дзміт ры еў ны ў дзень на шай гу тар кі ад бы ло ся аж но 
ча ты ры вы піс кі. Зга дзі ла ся на фо та здым ку толь кі Ка ця ры на з Круп ска га 
ра ё на. Маў ляў, ча му б не рас ка заць уся му све ту пра сваё шчас це. Ма ла дой 
ма ці толь кі 21 год — і ўжо трое дзя цей! Два сы ноч кі і да чуш ка Со ня. Імя 
но ва на ро джа най пры дум ваў та та. Пер шае дзі ця Ка ця на ра дзі ла ў 15 га доў. 
Пры зна ла ся, бы лі дум кі пра аборт. Але, на шчас це, ма ма пад тры ма ла, ска за ла, 
што бу дзе да па ма гаць вы хоў ваць уну ка. «Доб ра, ка лі ёсць пад трым ка. Ка лі 
ня ма, то мож на і глуп ства зра біць. Сён ня ні коль кі не шка дую, што на ра дзі ла 
так ра на. Лепш на ра дзіць, чым пас ля му чыц ца без дзя цей».

Жан чы нам, якія прый шлі на пе рад аборт ную кан суль та цыю, Ка ця ры на Ру са на-
ва па каз вае вось гэ ты эмб ры ён. Ляль ка, зроб ле ная ў на ту раль ную ве лі чы ню, 
дае ві зу аль нае ўяў лен не пра тое, як вы гля дае дзі ця на 12-м тыд ні ця жар нас ці 
(ме на ві та да гэ та га тэр мі ну мож на ра біць аборт). Та кім не стан дарт ным спо-
са бам уда ло ся за ха ваць не ад но жыц цё.


