
ПА МІЖ НА МІ, МА МА МІ 17 мая 2018 г.2

6

Вер ты каль на 
ці га ры зан таль на

Асноў ная пры чы на скла да ных 

ро даў, пе ра ка на ны Мі шэль Адэн, 

звя за на з тым, што боль шасць ме-

ды каў не ўліч вае фі зі я ла гіч ныя па-

трэб нас ці ця жар най. У пры ват нас-

ці, ра ней жан чы ны на ра джа лі так, 

як ім бы ло най менш ба лю ча: сто-

я чы на ка ле нях, ле жа чы на ба ку... 

Ця пер жа іх вы му ша юць ра біць гэ-

та ў га ры зан таль ным ста но ві шчы. 

Мі шэль Адэн ка жа, што ў гэ тым 

ві на ва та моц ная па ло ва ча ла вец-

тва. «Су час нае аку шэр ства бя рэ 

па ча так у Фран цыі XVІІ ста год дзя, 

ка лі муж чы на-док тар упер шы ню 

ўвай шоў у ра дзіль ны па кой і пры-

сво іў са бе ро лю, якая тра ды цый на 

на ле жа ла аку шэр кам. Та ды жан-

чын пры му сі лі на ра джаць на спі не, 

каб яму бы ло ляг чэй на клад ваць 

аку шэр скія шчып цы. Док та ру, вя-

до ма, гэ та вель мі зруч на, бо ўсё 

доб ра бач на, а вось ці па ду маў 

хтось ці пра жан чы ну?»

На ра джаць га ры зан таль на — 

гэ та на са мрэч са мы гор шы ва ры-

 янт як для ма ці, так і для дзі ця ці. 

«Ка лі жан чы на пад час схва так 

ля жыць на спі не, мат ка з пло дам 

ціс не ўсёй сва ёй ва гой на аор ту і 

ніж нюю по лую ве ну, што, у сваю 

чар гу, змян шае коль касць на сы-

ча най кіс ла ро дам кры ві, якая па-

сту пае ў пла цэн ту. Гэ та ўсклад няе 

кро ва аб мен па між ма ці і дзі цем». 

Атрым лі ва ец ца, што най лепш на-

ра джаць вер ты каль на. Але зра біць 

гэ та сён ня мож на, на жаль, да лё ка 

не ў кож ным бе ла рус кім рад до ме. 

Мая зна ё мая на ра джа ла пер шае 

дзі ця не па пра піс цы. Вы бра лі з 

му жам больш ад да ле ны рад дом, 

бо ве да лі, што там прак ты ку юць 

вер ты каль ныя ро ды. Але схват кі 

па ча лі ся ра ней, чым пла на ва ла-

ся. Та ня пры еха ла ва ўра чэб ную 

ўста но ву ўна чы. І вы му ша на бы-

ла на ра джаць га ры зан таль на. Бо 

док тар, які быў на зме не, ска заў, 

што яго ні хто не па пя рэдж ваў. А 

каб пе ра аб ста ля ваць крэс ла ў ра-

дзіль ні, па трэб ны час. Дру гое дзі ця 

Та ня на ра джа ла ўжо вер ты каль на 

ў 6-ым рад до ме, у но вым віп-ад-

дзя лен ні, дзе з'я ві ла ся на свет і 

да чуш ка Да р'і До мра ча вай. Праў-

да, за пла ціць за гэ та да вя ло ся ў 

ра зы больш. Але вы ні кам зна ё мая 

за да во ле на — на ра дзі ла дач ку за 

га дзі ну, без ні вод на га раз ры ву.

Ро ды не спра ва моз га
Каб на ра дзіць лёг ка, жан чы не 

трэ ба зні зіць ак тыў насць свай го 

моз га (у пры ват нас ці, той част кі, 

якая ад каз вае за са цы я лі за цыю 

— не акор тэк са). Гэ та тлу ма чыц-

ца тым, што наш не акор тэкс мо жа 

тар ма зіць і на ват цал кам спы няць 

фі зі я ла гіч ны пра цэс ро даў. Та му 

Мі шэль Адэн ра іць жан чы не пад-

час ро даў цал кам ад да цца та му, 

што з ёй ад бы ва ец ца, пе ра стаць 

ак тыў на ду маць, кант ра ля ваць ся-

бе, за быц ца на ўсе свае пла ны.

Док тар, аку шэр ка ды муж (ка-

лі сям'я ра шы ла ся на парт нёр скія 

ро ды) у сваю чар гу па він ны аба-

ра няць жан чы ну, якая на ра джае, 

ад лю бой маг чы май сты му ля цыі 

не акор тэк са.

Пра ві ла трох «Ц»:
Ці ха, Цём на, Цёп ла

Пер шы і са мы важ ны сты му-

ля тар не акор тэк са — раз мо вы з 

жан чы най у ро дах. «Уя ві це, што 

па ра зай ма ец ца сек сам. І рап там 

жан чы на ка жа свай му парт нё ру: 

«Мі лы, а што б ты ха цеў на сня-

да нак?» Гэ тае пы тан не сты му люе 

маз га вую ак тыў насць — як вы нік, 

бла кі ру юц ца фі зі я ла гіч ныя пра-

цэ сы».

Тое ж са мае мо жа ад бы вац ца і 

пад час ро даў. Вы пра цоў ка гар мо-

наў у жан чы ны за па воль ва ец ца, 

ка лі ме ды кі па ве дам ля юць, на-

прык лад, на коль кі сан ты мет раў 

рас кры ла ся шый ка мат кі. Та му 

Мі шэль Адэн ра іць ця жар най за-

га дзя па пра сіць док та ра: па лю бых 

пы тан нях, якія ўзні ка юць у пра-

цэ се ро даў, звяр тац ца не да яе, 

а да му жа.

Яшчэ адзін сты мул для ак тыў-

нас ці не акор тэк са — яр кае свят ло. 

Яно зні жае вы дзя лен не ме ла та ні-

ну — так зва на га гар мо ну цем ры, 

які так не аб ход ны ў ро дах. Пры-

глу ша нае свят ло да па мо жа ўсы-

піць ду ма ю чы мозг і сты му ля ваць 

вы пра цоў ку не толь кі ме ла та ні ну, 

але і ак сі та цы ну.

Са рам лі вы 
гар мон лю бо ві

Ка лі жан чы на на ра джае, яна 

вы пра цоў вае ак сі та цын — гар мон 

лю бо ві. Ме на ві та ён пры му шае 

мат ку ска ра чац ца пад час ро даў 

і да па ма гае дзі ця ці з'я віц ца на 

свет. Ак сі та цын — са рам лі вы гар-

мон. Каб ён па чаў вы пра цоў вац-

ца, па ра дзі ха па він на быць рас-

слаб ле ная і ад чу ваць ся бе ў бяс -

пе цы. «Жан чы на пад час ро даў не 

па він на ад чу ваць, што за ёй нех та 

піль на на зі рае. Та му я лі чу ві дэа ка-

ме ру ад ным з са мых не бяс печ ных 

устрой стваў, якія мы мо жам пры-

нес ці ту ды, дзе ідуць ро ды. Тэх ні-

ка, як і ліш нія лю дзі, мо гуць за па-

во ліць фі зі я ла гіч ны пра цэс».

У ра дзіль ных да мах ця жар ным 

час та ўвод зяць штуч ны ак сі та цын. 

Як вы нік — у жан чы ны зні жа ец ца 

здоль насць вы пра цоў ваць свой 

улас ны гар мон лю бо ві. Але, не

вар та за бы вац ца, што ак сі та цын — 

гэ та вы дат ны ан ты дэ прэ сант.

«Ад но ся чы ся бе раж лі ва да гар-

ма наль на га ба лан су ў ар га ніз ме 

жан чы ны пад час ро даў і па збя га-

 ю чы пры мя нен ня ме ды ка мен тоз-

ных срод каў, мы, маг чы ма, па мян-

ша ем ве ра год насць пас ля ро да вай 

дэ прэ сіі».

Не вар та спя шац ца 
пе ра ра заць пу па ві ну

Пер шая га дзі на пас ля ро даў — 

вель мі важ ны час. Ад яе за ле жыць, 

як дзі ця бу дзе ста віц ца да ма ці, а 

гэ та, у сваю чар гу, мо жа паў плы-

ваць на яго ад но сі ны з ін шы мі 

людзь мі і на ва коль ным све там, 

на здоль насць ча ла ве ка лю біць. 

Да ка за на, што пра цяг лы ця лес ны 

кан такт, у пры ват нас ці, пры кла-

дан не да гру дзей і звя за ныя з ім 

яр кія эмо цыі ў ма ці сты му лю юць 

вы дзя лен не ў яе ак сі та цы ну ў не ве-

ра год ных коль кас цях. Гэ та, у сваю 

чар гу, вы клі кае ска ра чэн не мат кі, 

не аб ход нае для та го, каб жан чы на 

са ма вы штурх ну ла пла цэн ту.

«Па куль ма ці і дзі ця атрым лі-

ва юць аса ло ду ад зно сін, ня ма 

аб са лют на ні я кай не аб ход нас ці 

спя шац ца пе ра ра заць пу па ві-

ну. Яна злу чае пла цэн ту і дзі ця, 

утрым лі вае дзве ар тэ рыі і ве ну. 

Ар тэ рыі за кры ва юц ца на пра ця гу 

не каль кіх хві лін, а ве на за ста ец ца 

ад кры тай, та му дзі ця мо жа атры-

маць яшчэ ка ля 40 мл каш тоў най 

кры ві».

Мі шэль Адэн ка жа, што дак та ры 

і аку шэр кі па він ны па зба віц ца ад 

стра ху пе рад мік ро ба мі. «У кры ві 

но ва на ро джа на га пры сут ні ча юць 

тыя ж ан ты це лы, што і ў кры ві яго 

ма ту лі. Ін шы мі сло ва мі, бак тэ рыі, 

нось бі там якіх з'яў ля ец ца ма ці, бу-

дуць звык лы мі для дзі ця ці, у той 

час як бак тэ рыі, нось бі та мі якіх 

з'яў ля юц ца ін шыя лю дзі, па тэн цы-

яль на не бяс печ ныя. Та му лепш ад-

ра зу па клас ці дзі ця на го лы жы вот 

жан чы ны, га лоў кай убок. Чым ра-

ней пры клас ці не маў ля да гру дзей, 

тым лепш. У ма мі ным ма ла цэ так-

са ма вель мі шмат «сяб роў скіх» 

мік ро баў. Імун ная сіс тэ ма ча ла ве-

ка пра гра му ец ца з пер шых хві лін 

жыц ця, ад бак тэ рый (на коль кі яны 

яму зна ё мыя) за ле жыць і тое, якім 

бу дзе яго зда роўе».

— Як кам пен са ваць дэ фі цыт 

мік ра ар га ніз маў пры ке са ра вым 

ся чэн ні, ка лі жан чы на не мо жа 

ад ра зу пас ля ро даў узяць дзі ця 

на ру кі? — па ці ка ві лі ся ў Мі шэ-

ля Адэ на.

— У гэ тым вы пад ку та та вы-

сту пае не за мен ным нось бі там той 

мік ра фло ры, у якой бу дзе жыць 

дзі ця. Бо ка лі муж чы на і жан чы на 

даў но ра зам, то ві да вы склад іх 

бак тэ рый ад ноль ка вы. Ка лі ж та-

ты ня ма по бач, мож на за гар нуць 

дзі ця ў ма мі на адзен не.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

НА ВОШ ТА ЦЯ ЖАР НЫМ СПЯ ВАЦЬ, 
АБО ЯК НА РА ДЗІЦЬ ЛЁГ КА

Па ра ды ад су свет на вя до ма га док та ра Адэ на
У ін тэр нэ це ак тыў на аб мяр коў ва юць Кейт Мідл тан. Гер ца гі ня 

вый шла з лон дан ска га шпі та ля з сы нам на ру ках на шпіль ках 

праз 7 га дзін пас ля ро даў. І вы гля да ла прос та цу доў на. Най-

больш заў зя та абу ра лі ся ма ту лі, якія пе ра нес лі цяж кія ро ды і ад-

наў ля лі ся пас ля іх не адзін ты дзень: маў ляў, гэ та не рэ аль на.

Ча му не ка то рыя жан чы ны, якія ў фі зі я ла гіч ным пла не ні чым 

асаб лі вым не ад роз ні ва юц ца ад ін шых, на ра джа юць хут ка і 

лёг ка? У той жа час боль шас ці па тра бу ец ца ке са ра ва ся чэн не 

пас ля цяж кіх шмат га дзін ных спроб спра віц ца са ма стой на? Ад-

ка зы на гэ тыя пы тан ні я атры ма ла на трэ нін гу (а так са ма з кніг, 

якія на бы ла там жа) док та ра-аку шэ ра і на ву коў ца з Лон да на 

Мі шэ ля Адэ на.

Што па трэб на бу ду чай ма ці? 
Ес ці ры бу, ра да вац ца ды спя ваць. 
І каб яе па кі ну лі ў спа коі.

Мозг ча ла ве ка пры клад на на 40 % скла да ец ца з тлу шчаў кла са 

аме га-3. Для та го каб жан чы на вы на сі ла зда ро вае дзі ця, яна па він на 

ес ці мар скую ры бу.

Ра дуй це ся. Ка лі пад час ця жар нас ці жан чы на ня шчас ная, гэ та 

ўплы вае на ўзро вень кар ты зо лу ў яе кры ві. Гэ ты гар мон мо жа за па-

воль ваць рост пло да і яго га лаў но га моз га.

І па бо лей спя вай це. Та кім чы нам вы за бяс пе чы це сва ёй кры ві нач-

цы сэн сар ную сты му ля цыю, якая не аб ход на для пра віль на га раз віц ця 

маў лен чых цэнт раў моз га. На са мых ран ніх ста ды ях раз віц ця ва ўлон ні 

ма ці дзі ця здоль нае ўспры маць гу ка выя віб ра цыі. Пры чым ка лі жан-

чы на спя вае, го лас знач на больш ба га ты па час тот ным спект ры, чым 

ка лі яна раз маў ляе. Акра мя та го, пад час спе ваў ця жар ная трэ ні руе 

мыш цы дыя фраг мы і ву чыц ца за ся родж вац ца на вы ды ху, што да па-

мо жа рас сла біц ца пад час ро даў. А яшчэ гэ ты за ня так до рыць доб ры 

на строй. Та му ка лі хо ча це зра біць ця жар ную шчас лі вай і вя сё лай, 

за пра сі це яе па спя ваць.

На апош ніх тыд нях ця жар нас ці ў ар га ніз ме жан чы ны на сту пае 

пе ры яд фі зі я ла гіч най пад рых тоў кі да ро даў. Та му ў гэ ты час лепш 

па кі нуць яе ў спа коі.

Ці браць му жа ў ра дзіль ню?
Гэ та не заў сё ды най леп шы ва ры янт для жан чы ны, лі чыць Мі шэль 

Адэн. Ад ны та ты са праў ды да па ма га юць сва ёй пры сут нас цю, а дру гія 

толь кі за па воль ва юць ро ды. «Бы вае, што тры вож ны па на ту ры муж-

чы на не па ко іц ца, але ста ра ец ца сха ваць свой не спа кой па ста ян ны мі 

раз мо ва мі; яго бал бат ня мо жа пе ра шко дзіць жан чы не скан цэнт ра-

вац ца на ро дах. Мне пры га даў ся адзін вы па дак: у жан чы ны бы ло 

рас крыц цё 8 сан ты мет раў, і да лей ро ды ні як не іш лі; дзі ця на ра дзі ла ся 

толь кі та ды, ка лі та та ў ней кі мо мант вый шаў пе рад ых нуць. Пе ра шко ду 

ро дам мо жа так са ма ства рыць улад ны, схіль ны да праз мер най апе кі 

муж чы на: ён увесь час ма сі руе, тры мае сваю жан чы ну. Ён за га дзя 

«ве дае», што ёй трэ ба, і рэд ка пры слу хоў ва ец ца да яе ўлас ных жа дан-

няў. Пры сут насць та ты мо жа ад моў на ад біц ца на пра цэ се ро даў, ка лі 

ён спра буе гля дзець у во чы жон цы та ды, ка лі гэ та га не трэ ба ра біць, 

ці ста ра ец ца да па ма гаць, ка лі га лоў нае — не пе ра шка джаць».

Сён ня боль шасць жан чын 

на ра джае без да па мо гі сва іх 

на ту раль ных гар мо наў. Іх 

ро ды вы клі ка юц ца штуч на, 

сты му лю юц ца. Мно гія 

на ра джа юць ке са ра вым 

ся чэн нем. «Мы змя ня ем 

на ту раль ны пра цэс ро даў. 

Пры гэ тым не ду ма ем, як гэ та 

ада б'ец ца на зда роўі бу ду чых 

па ка лен няў».

Так, швед Бер тыль Якаб сан 

вы ву чаў, як звя за на 

пры хіль насць да нар ко ты каў 

у пад лет каў з тым, якія 

абяз боль ныя да ва лі іх ма ці 

пад час ро даў. Га лоў ны 

вы нік: ка лі жан чы не ўво дзі лі 

мар фін, пе ты дзін (пра ме дол), 

бар бі ту ра ты ці за кіс азо ту, 

то ве ра год насць раз віц ця 

нар ка ма ніі ў бу ду чым 

па вы ша ла ся па раў наль на 

з ты мі, хто на ра джаў ся без 

та кіх ле каў.

Мі шэль АДЭН з пе ра клад чы кам і ці каў ныя дзе ці.

На трэ нін гу «Лёг кія ро ды і на ра джэн не зда ро ва га дзі ця ці» 
ў Мін ску бы ло 350 ча ла век, боль шасць з іх ця жар ныя жан чы ны.


