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Не вя лі кі го рад пад Мінск ам у апош-
нія не каль кі га доў за ста ец ца ся род 
лі да раў па коль кас ці но ва на ро джа-
ных. Пры гэ тым у го ра дзе ўзрос та вых 
жы ха роў аж 35 пра цэн таў. Кож ная 
ма ту ля, лі чы, на ра хун ку. І па спра буй 
пе ра ка наць іх на ра дзіць не ад но, а... 
чац вя рых ці на ват шас ця рых. Але ж 
атрым лі ва ец ца!

ПЕР ШЫ ЎЗРО ВЕНЬ
Мяс цо вая жы хар ка 29-га до вая Тац ця на 

на ра дзі ла гэ ты мі дня мі дру гое дзі ця, хлоп чы-
ка ва гой 3 295 кг. Яе дзет кі са мі вы зна чы лі 
най леп шы мо мант для з'яў лен ня на свет, 
ро ды лі чы лі ся эк стран ны мі, а та му што раз 
ма ту лі ра бі лі ке са ра ва ся чэн не. «Я да вя раю 
на шым ура чам, — ка жа Тац ця на, якая ўжо 
асво і ла ся ў двух па ка ё вай па ла це, дзе па-
куль яны з сы ноч кам толь кі ўдва іх. — Ка лі 
зда рыц ца трэ цяя ця жар насць, так са ма тут 
на ра джаць бу ду».

Усё ў бу ду чых ма ма чак па чы на ец ца, як вя-
до ма, з жа но чай кан суль та цыі. У Ла гой скай 
цэнт раль най ра ён най баль ні цы пры ём вя дуць 
два ўра чы, у ка бі не це для агля даў — апа рат 

уль тра гу ка во га да сле да ван ня. Так што за 
адзін ві зіт — мак сі мум аб сле да ван няў. Ка лі ж 
«хут кая» вя зе па ра дзі ху з ус клад нен ня мі, то 
ўся ўра чэб ная бры га да ледзь не ка ля ва рот 
су стра кае па цы ент ку. Ра дзіль нае ад дзя лен не 
злу ча ец ца ка лі до рам з апе ра цый ным бло кам 
і рэ ані ма цы яй (ча го ра ней не бы ло), пра цу юць 
тут анес тэ зі ё лаг-рэ ані ма то лаг і не ана то лаг, 
апош ні, да рэ чы, дзя жу рыць ра зам з аку шэ-
рам-гі не ко ла гам круг лыя су ткі. Транс парт ная 
бры га да ў лю бую хві лі ну мо жа пе ра вез ці ма му 
або дзі ця на больш вы со кі ўзро вень ака зан ня 
мед да па мо гі, аб лас ны або рэс пуб лі кан скі.

Кож ныя дзя ся тыя ро ды ў ла гой скай ра-
дзіль ні — парт нёр скія. Ура чы гэ та толь кі ві-
та юць, маў ляў, муж чы ны са праў ды да па ма га-
юць «ма бі лі за ваць» жан чын. Праў да, не ка то-
рым пас ля па тра бу ец ца пад трым ка псі хо ла га: 
ня лёг ка ба чыць сваю жан чы ну ў но вай ро лі.

На Ла гойск пры па дае ка ля 500 ро даў у 
год, пры клад на сот ню з іх «за бяс печ ва юць» 
па цы ент кі з Ка ло дзі шчаў, Ба раў лян і Аст ра-
шыц ка га га рад ка, ка лі «на мый ку» за кры ва-
ец ца аб лас ная ра дзіль ня. Ад ны-двое ро даў у 
дзень — гэ та ў пра мым сэн се ін ды ві ду аль ны 
па ды ход. Ка лі ў жан чы ны ёсць сур' ёз ная эк-
стра ге ні таль ная па та ло гія, на прык лад эн да-
крын ныя, сар дэч на-са су дзіс тыя за хвор ван ні, 
зна чыць, для вя дзен ня та кіх ро даў мо жа спат-
рэ біц ца ад па вед нае аб ста ля ван не, яко га ва 
ўста но ве пер ша га ўзроў ню быць не мо жа. 
Та кіх па цы ен так на кі роў ва юць ва ўста но вы 
ахо вы зда роўя больш вы со ка га ўзроў ню.

— Лі та раль на за хві лі ну ва ўста но ве пер-
ша га ўзроў ню мож на тра піць з пе рад ро да ва га 
ад дзя лен ня ў ра дзіль ную за лу, — удак лад няе 
на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня ар га ні за цыі 
ме ды цын скай да па мо гі Міністэрства аховы 
здароўя Беларусі Але на БОГ ДАН. — Пас ля 
ро даў жан чы на за ста ец ца ў ра дзіль най за ле, 
каб на пра ця гу дзвюх га дзін пер са нал мог на-
зі раць за яе ста нам. По бач з гэ тай за лай ёсць 
па кой, дзе но ва на ро джа ным мож на пра во дзіць 
фо та тэ ра пію, ёсць ку ве зы і апа ра ты са штуч най 
вен ты ля цы яй лёг кіх. Ле тась у кра і не 
бы ло 230 заў час ных ро даў, 73 жан-
чы ны пас ля звяр ну лі ся ў ля чэб ныя 
ўста но вы, та му што ў боль шас ці з іх 
штось ці пай шло не так, яны вы клі-
ка лі «хут кую», каб атры маць мед да-
па мо гу ва ўста но вах ахо вы зда роўя. 
Кож ная жан чы на па він на па мя таць, 
што па каз чык дзі ця чай смя рот нас ці 
ў тры ра зы вы шэй шы ў хат ніх ро даў 
у па раў на нні з ро да мі, якія ад бы лі ся 
пад на гля дам ме ды каў.

ПА ДУ МАЙ ЦЕ, 
КА ЛІ ЛАС КА

Вось ужо трэ ці год, як у Ла гой-
скай баль ні цы не вы кон ва юц ца 
абор ты. Гэ та адзі ны го рад у кра і не, 

дзе пры жы ла ся па доб ная прак ты ка. Па вод ле 
за ко на, лю бы ўрач мае пра ва ад мо віц ца ад 
штуч на га пе ра ры ван ня ця жар нас ці, ка лі ня ма 
па гро зы зда роўю і жыц цю жан чы ны.

— Пас ля та го як на шы ўра чы на пі са лі 
за явы аб ад мо ве, абор ты вы кон ва юц ца ў 
нас толь кі па ме ды цын скіх і са цы яль ных па-
ка зан нях, — тлу ма чыць га лоў ны ўрач Ла-
гой скай цэнт раль най ра ён най баль ні цы 
Юрый БУДЗЬ КО. — Ад нак мы аба вя за ны 
за бяс пе чыць да ступ насць і вы ка нан не пе-
ра ры ван ня ця жар нас ці і та му на кі роў ва ем 
па цы ен так у аб лас ны рад дом.

Яшчэ ў 2005 го дзе Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя ра зам з Бе ла рус кай пра ва слаў най 
царк вой і сяст рыц твам іко ны Бо жай Ма ці 
«Зна мен не» па ча ло рэа лі за цыю рэ гі я наль-
ных пра грам, скі ра ва ных на па ляп шэн не 
дэ ма гра фіч най сі ту а цыі. З'я ві ла ся та кая 
пра гра ма і ў Ла гой ску — па між ра ён най 
баль ні цай і пры хо дам хра ма Свя ці це ля Мі-
ка лая. На ба зе баль ні цы па ча лі пра во дзіц-
ца спе цы яль ныя се мі на ры, на ват ад крыў ся 
ма лі тоў ны па кой, а ле тась на ра дзіў ся пра-
ект «Цуд на ра джэн ня» — іні цы я ты ва ўра-
ча аку шэ ра-гі не ко ла га Іры ны Каз лоў скай 
і кі раў ні ка шко лы-сту дыі тан ца «Ана эль» 
Тац ця ны Кі ся лё вай. Не на ра джай це дзя-
цей дзе ля ся мей на га шчас ця, на ра джай це 
іх дзе ля шчас ця ў сем' ях — вось аб чым 
гэ ты пра ект. Псі ха ла гіч ная, ме та дыч ная, 
прак тыч ная да па мо га — да па слуг сям'і, 
у тым лі ку і баць кі, у яко га пы тан няў мо жа 
быць не менш.

— Ме ды цын ская да па мо га — гэ та комп-
лекс ме ды цын скіх па слуг, скі ра ва ных на 
за ха ван не, ума ца ван не і ад наў лен не зда-
роўя па цы ен таў, а пе ра ры ван не ця жар нас ці 
па жа дан ні жан чын у гэ та па няц це ні як не 
ўклад ва ец ца, — ка жа ўрач аку шэр-гі не-
ко лаг Іры на КАЗ ЛОЎ СКАЯ. — Ле тась мы 
пра вя лі ча ты ры пе ра ры ван ні ця жар нас ці, 
тры — па ме ды цын скіх па ка зан нях, ад но — 
па са цы яль ных, са стэ ры лі за цы яй, жан чы не, 

якая аба вя за на вяр таць гро шы дзяр жа ве на 
ўтры ман не два іх не паў на лет ніх дзя цей.

Усе ця жар ныя аба вяз ко ва поў нас цю і бяс-
плат на аб сле ду юц ца. Тыя ся род іх, хто не 
хо ча за ха ваць дзі ця, на кі роў ва юц ца яшчэ на 
пе рад аборт нае кан суль та ван не да псі хо ла га. 
Ка лі жан чы на не па мя ня ла свае пла ны, зна-
чыць яе на кі роў ва юць у Мінск або Мін скую 
воб ласць на пра вя дзен не са мой пра цэ ду ры. 
Па слу га гэ та, як вя до ма, плат ная. Сё ле та 24 
па цы ент кі бы лі на кі ра ва ныя на пе рад аборт-
нае кан суль та ван не, з іх 5 по тым ста лі на 
ўлік па ця жар нас ці, ад на ўжо на ра дзі ла, а 19 
бы лі на кі ра ва ныя ва ўста но вы ахо вы зда роўя 
Мін ска і Мін скай воб лас ці.

«Мэ та псі ха ла гіч на га пе рад аборт на га 
кан суль та ван ня не ў тым, каб 
пры му сіць, ад га ва рыць жан чы-
ну ад абор ту, а ў тым, каб яна 
зра бі ла свой вы бар свя до ма і 
ад каз на, — тлу ма чыць псі хо лаг 
На тал ля НА ВІЦ КАЯ. — Нель га 
кі ра вац ца эмо цы я мі, бу ду чы ў 
кры зіс ным ста не. Та му я спра бую 
ўста на віць да вя раль ныя ад но сі-
ны, вы свет ліць, што пад штурх ну-
ла да та ко га ра шэн ня — най час-
цей гэ та не цяж кае ма тэ ры яль нае 
ста но ві шча, а не зда валь ня ю чыя 
ста сун кі ў сям'і. Звы чай на жан-
чы ны за му жам, ім да 40 га доў і 
яны ўжо ма юць дзя цей. Урэш це 
я пра па ную жан чы нам па ду маць 
не каль кі дзён»



Да атрут ных пра дук таў ад-
но сяц ца не ка то рыя гры-
бы — не са праўд ныя апень кі 
або па доб ныя на шам пінь ё ны 
блед ныя па ган кі. Дзе ці лёг ка 
мо гуць атру ціц ца дзі кім зя ле-
ні вам, яга да мі або ка рэнь чы-
ка мі. Вя до мы атру чэн ні яга-
да мі бе ла дон ны, па доб ны мі 
на віш ню. На сен не блё ка ту 
па доб нае на мак, пры ваб на 
вы гля да юць і яга ды кру шы ны.

Вя лі кую шко ду мо гуць на нес ці і 
куль тур ныя рас лі ны. Вы клі каць за-
хвор ван не здоль ная сы рая фа со ля, 
якая змя шчае асаб лі вае атрут нае 
рэ чы ва, што раз бу ра ец ца пад час 
га та ван ня. Па зе ля не лая і моц на 
пра рос лая буль ба так са ма мае так-
січ нае дзе ян не. Та кую га род ні ну ле-
пей на огул не ўжы ваць або зра заць 
з яе тоў сты слой, у якім га лоў ным 
чы нам і змя шча ец ца яд.

— Ад нак час цей су стра ка юц-
ца атру чэн ні бак тэ ры яль ныя, якія 
ўзні ка юць у вы ні ку раз мна жэн ня ў 
ежы не ка то рых ві даў шкод ных мік-
ро баў, — тлу ма чыць урач-ін фек-
цы я ніст 11-й га рад ской па лі клі ні кі 
Мін ска Анд рэй МА КА РЭ ВІЧ. — 

Для раз мна жэн ня ў вя лі кай коль кас-
ці мік ро бам па трэб на ад па вед нае 
ася род дзе, віль гот насць і спры яль-
ная тэм пе ра ту ра. Най больш хут ка 
псу юц ца ма ла ко і ма лоч ныя пра-
дук ты, све жая ры ба, мя са, асаб лі ва 
фарш, ха ла дзец, ва ра ная каў ба са. 
Хо лад, ад сут насць віль га ці, а так-
са ма соль, во цат ды ма лоч ная кіс-
ла та за трым лі ва юць раз мна жэн не, 
а га та ван не вы ні шчае боль шасць 
мік ро баў амаль ім гнен на. Вось ча му 
пра дук ты рэ ка мен ду ец ца за хоў ваць 
у ха ла дзіль ні ку і пад вяр гаць доб рай 
ку лі нар най апра цоў цы.

Атру чэн ні мо гуць быць і так січ на-
га ха рак та ру. Іх вы клі кае, на прык-
лад, саль ма не ла — бак тэ рыі, якія 
бы ва юць у мя се і мяс ных пра дук тах. 
Саль ма не ла мі мо жа быць за ра жа на 
і ма ла ко, ад нак га та ван не іх хут ка 
за бі вае. Трап ляе та кая ін фек цыя і 
з ін вен та ру — мя са руб кі, днуш кі, 
на жа, та му пас ля су да кра нан ня з 
сы рым мя сам яны па він ны дас ка на-
ла вы мы вац ца. Пры га ра чай апра-
цоў цы част ка саль ма не лаў мо жа 
ўца лець, але ка лі іх ня шмат, то і 
асаб лі вай па гро зы ня ма. Ад нак ка-
лі кат ле ты, у якіх за ха ва лі ся аслаб-
ле ныя саль ма не лы, бу дуць за хоў-

вац ца на пра ця гу не каль кіх га дзін 
у цеп лы ні, то яны пач нуць імк лі ва 
раз мна жац ца, што па гра жае нам 
цяж кім атру чэн нем.

Так січ ныя ін фек цыі звяз ва юць і з 
кі шэч най па лач кай, пра тэ я мі — на-
сель ні ка мі на ша га кі шэч ні ка. Пра 
гэ та трэ ба па мя таць. І га та ваць ежу 
толь кі пас ля та го, як ста ран на вы-
мы лі ру кі і ін вен тар.

Ад хво рых жы вёл у ежу мо гуць 
тра піць та кія рас паў сю джа ныя мік-
ро бы, як ста фі ла ко кі. Ка ро ва мо жа 
па ку та ваць ад мас ты ту — гной на га 
за па лен ня вы ме ні, і та ды ў ма ла цэ 
мо жа быць мност ва ста фі ла ко каў.

Ві ноў ні кам атру чэн ня мо жа быць 
і ча ла век з гнай ніч ко вым па шко-
джан нем ску ры — апё ка мі, якія не 
за жы лі, на гна ен ня мі на ра нах і г. д. 
Та му на прад пры ем ствах гра мад-
ска га хар ча ван ня і ў хар чо вай пра-
мыс ло вас ці лю дзі з та кі мі за хвор-
ван ня мі да апра цоў кі пра дук таў не 
да пус ка юц ца.

Ад нак ці аба вяз ко ва мы атру цім ся, 
ка лі ў пра дукт усё ж та кі тра піць не-
каль кі ста фі ла ко каў? Аб са лют на не. 
Пра дукт ста но віц ца шкод ным толь-
кі пас ля та го, як ста фі ла кок моц на 

раз мно жыў ся. Тут трэ ба мець на ўва-
зе, што ста фі ла ко ка вы так сін да во лі 
ўстой лі вы да вы со кай тэм пе ра ту ры, і 
ка лі ўжо ён утва рыў ся ў пра дук це, то 
раз бу рыць яго не так і лёг ка.

Каб па пя рэ дзіць ста фі ла ко ка выя 
хар чо выя ін фек цыі, ма ла ко трэ ба кі-
пя ціць. Час та атру чэн ні вы клі ка юць 
тва рог і сы ра ква ша, атры ма ныя шля-
хам са ма скваш ван ня сы ро га ма ла ка. 
Асаб лі ва лёг ка мо гуць за хва рэць ад 
ужы ван ня «са ма ква су» ма лыя дзе ці. 
Тва рог і сы ра ква шу трэ ба га та ваць 
толь кі пас ля тэр міч най апра цоў кі ма-
ла ка і з да па мо гай спе цы яль ных за-
ква сак, што пра да юц ца ў ма га зі нах. 
Тва рог з рын ку ле пей вы ка рыс тоў-
ваць для та го, што яшчэ бу дзе пад-
вяр гац ца тэр міч най апра цоў цы, — 
тва рож ні каў, ва рэ ні каў.

На рэш це, трэ ба па мя таць пра ба-
ту лізм. Трап ля ю чы ў ежу, ін фек цыя 
вы дзя ляе вель мі моц ны яд-так сін. 
Не каль кі дзя сят каў га доў та му атру-
чэн ні та ко га кштал ту бя лі ня рэд кі мі, а 
ўзні ка лі яны пас ля ўжы ван ня са лё най 
чыр во най ры бы, кан сер ваў, вянд лі-
ны. Сён ня гэ та рэд касць, бо ў кра і не 

пры ма юц ца спе цы яль ныя ме ры па 
па пя рэдж ван ні та кіх вы пад каў.

Для вы ра бу да маш ніх кан сер ваў 
не аб ход на вы ка рыс тоў ваць толь кі са-
мыя све жыя пла ды і га род ні ну, без 
уся кіх па шко джан няў. Пе рад за клад-
кай па шклян ках аба вяз ко ва ўсё ста-
ран на мый це. На за во дах кан сер вы 
стэ ры лі зу юць у аў та кла вах пры тэм-
пе ра ту ры 110—120 гра ду саў. У хат ніх 
умо вах та кую тэм пе ра ту ру атры маць 
не маг чы ма, а стэ ры лі за цыя ў кі пе ні 
не здоль ная за біць спо ры па лач кі ба-
ту лі нус. Спо ры хут чэй гі нуць у кіс лым 
ася род дзі, та му цал кам бяс печ ныя 
пра віль на пры га та ва ныя кан сер вы з 
пла доў, ягад і га род ні ны па вы ша най 
кіс лот нас ці. А вось га ту ю чы кан сер вы 
з ін шай га род ні ны, трэ ба да да ваць 
во цат ную або лі мон ную кіс ла ту для 
атры ман ня сла ба кіс ла га ма ры на ду. 
Каб за ха ваць га то выя кан сер вы, рэ-
ка мен ду ец ца пра гра ваць сло і кі ў кі-
пе ні і за хоў ваць іх на хо ла дзе, у су хім 
па мяш кан ні
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КАБ НЕ З'ЕС ЦІ ТАК СІН
У якіх пра дук тах нас 

мо жа пад сце ра гаць 

не бяс пе ка?

РО ДЫ ЯК ЦУД
Ад куль у Ла гой ску 

дэ ма гра фіч ны 
«вы бух»?

— Аборт — не на ту раль нае дзе ян не, 
заў сё ды траў ма, пе ра жы ван не, — раз ва-
жае епіс кап Ба ры саў скі і Мар' і на гор скі 
ВЕ НІ Я МІН. — Важ на, што сён ня ёсць маг-
чы мас ці па збег нуць гэ та га, але нех та па-
ві нен да па маг чы, ска заць доб рае сло ва. 
Але толь кі сло ва мо жа быць ма ла. Ка лі ў 
сям'і ўжо трое дзя цей, яна жы ве ў ад на-
па ка ёў цы і ча кае чац вёр та га, то не аб ход-
на вы ра шыць жыл лё вае пы тан не, а для 
гэ та га па тра бу юц ца су мес ныя на ма ган ні. 
Толь кі та ды на ша гра мад ства бу дзе ду-
хоў на зда ро вым.

— Ні во дзін з ма іх пя ця рых дзя цей не 
быў за пла на ва ным, — рас каз вае кі раў нік 
ла гой скай шко лы-сту дыі тан ца «Ана эль» 
Тац ця на КІ СЯ ЛЁ ВА. — Пер шую дач ку я 
на ра дзі ла ў 18 га доў, і мы з му жам гэ та 
не пла на ва лі. Але я вель мі ра да, што чац-
вё ра дзяў ча так і хлоп чык прый шлі ў маё 
жыц цё. Кож ны да па мог мне вы рас ці як 
ча ла ве ку і жан чы не. Я ў іх мно га му ву чу-
ся. Вар ва ра з Ва сі лі сай ча сам пла ну юць, 
коль кі ў іх бу дзе дзя цей, і мя не так ра дуе, 
што яны пры гэ тым за гі ба юць паль цы, 
пры дум ва юць ім ёны — ча каю ўну каў 
Алё шу, Сця па шу...

Я бы ла ця жар ная пя тым, ка лі ад чу ла, 
што ба ю ся, бо ў мя не ўжо ёсць да рос лыя 
дзе ці, і звяр ну ла ся да Іры ны Але гаў ны 
Каз лоў скай, якая са ма з'яў ля ец ца ма май 
тра іх дзя цей... Мы ра зам па ду ма лі, што 
ця жар ным жан чы нам і бу ду чым та там 
па тра бу ец ца пад рых тоў ка да пе ра мен 
у жыц ці, што ім не аб ход на пра мно гае 
да ве дац ца. А ў мя не ёсць, на прык лад, ба-
га ты аса біс ты во пыт. Акра мя та го, ма мы 
не па він ны за мы кац ца ў дэ крэт ным вод-
пус ку, іна чай ім па гра жае эма цы я наль нае 
вы га ран не. Тут я пра па ную жан чы нам 
тан цы, фіт нес.


