
— Рас ка жы це, ка лі лас-

ка, як ад бы ваў ся для вас 

вы бар пра фе сіі?

— Ме ды цы ну я вы бра-

ла цал кам свя до ма ў стар-

шых кла сах гім на зіі — мне 

вель мі ха це ла ся да па ма-

гаць лю дзям! Ра ней збі ра-

ла ся быць на стаў ні цай, як 

і мая ма ма, але не ча ка на 

сур' ёз на за ха пі ла ся хі мі яй 

і бія ло гі яй, бы ла пе ра мож-

цай рэс пуб лі кан скіх эта паў 

школь ных алім пі яд па гэ-

тых прад ме тах. Па сту па ю-

чы ў ме ды цын скі, я зда ва ла 

ўся го адзін эк за мен — бія-

логію.

У юнац тве мно гія з нас 

мак сі ма ліс ты, і мне на па-

чат ку бы ло не важ на, якім 

быць ура чом па про фі лі, 

га лоў нае — што я зма гу 

прый сці на да па мо гу ча ла-

ве ку, аб лег чыць яго па ку-

ты і вяр нуць зда роўе. Ужо 

сту дэнт кай ме ду ні вер сі тэ та, 

ка лі я ўпер шы ню пры сут ні-

ча ла пры ро дах і ўба чы ла 

цуд на ра джэн ня ма лень ка га 

ча ла веч ка, гэ та паў плы ва-

ла на вы бар спе цы я лі за цыі 

«аку шэр-гі не ко лаг».

Я шчас лі вая гэ тым вы ба-

рам. Пры ро да ўлад ка ва на 

вель мі муд ра, хоць і скла-

да на. Но вае жыц цё — тут 

столь кі та ям ні ча га: і ў мо-

мант за ра джэн ня, і пры вы-

нош ван ні. А па чуць пер шы 

крык не маў ля ці заў сё ды так 

хва лю ю ча! Гэ та яр кія эмо-

цыі і бяс цэн ныя мо ман ты. 

Прос та кры лы шчас ця вы-

рас та юць, ка лі ўсё доб ра і 

ў ма мы, і ў но ва на ро джа-

на га!

— Ці мо жа це вы ска-

заць, коль кі дзя цей з'я ві-

ла ся на свет пры ва шым 

удзе ле?

— Шчы ра ка жу чы, не ду-

ма ла ні ко лі пра гэ тыя ліч бы. 

За су ткі бы вае 5—8, а ча сам 

і 20 ро даў, гэ та ж пра цэс фі-

зі я ла гіч ны, тут не маг чы ма 

неш та пла на ваць. Аку шэр 

звы чай на па мя тае пер шыя 

ўлас на пры ня тыя ро ды, як і 

пер шую са ма стой на вы ка-

на ную апе ра цыю ке са ра ва 

ся чэн ня.

Мой стаж у аку шэр стве 

больш за 10 га доў, ма гу 

ска заць ад но: на ра джэн не 

но ва га ча ла ве ка — заў сё-

ды вя лі кая та ям ні ца. Не 

бы вае тут ад ноль ка вых 

або ўні вер саль ных схем, 

не маг чы ма прад ба чыць ні 

пры ад ных ро дах, на ват ка-

лі яны са мыя звы чай ныя, 

як усё ад бу дзец ца, як па вя-

дзе ся бе дзі ця. Гэ тым аку-

шэр ства для ўра ча ці ка вае. 

Але і не прад ка заль нае. 

Пра віль на аца ніць сі ту а-

цыю да па ма га юць во пыт, 

ве ды, ім гнен ная рэ ак цыя. 

Я ска за ла б, што аку шэр-

ства ў гэ тым сэн се вель мі 

бліз кае да вы со ка га мас-

тац тва.

— Цэнтр «Ма ці і дзі ця», 

дзе вы пра цу е це, га лоў-

ная ўста но ва Бе ла ру сі ў 

га лі не ахо вы ма ця рын-

ства і дзя цін ства. Гэ та для 

вас больш го нар ці ад каз-

насць?

— І го нар, і ад каз насць. 

Наш цэнтр мае вы шэй шы 

4-ы ўзро вень ака зан ня 

ме ды цын скай да па мо гі, 

да нас лю дзі звяр та юц ца 

ў са мых ня прос тых сі ту а-

цы ях. Тут ажыц цяў ля ец ца 

паў на вар тас ны па ды ход 

у ля чэн ні: ад пла на ван-

ня і вя дзен ня ця жар нас ці 

да ро даў і пад трым кі зда-

роўя дзі ця ці ў пер шы год 

жыц ця. Ме ды кі, якія пра-

цу юць у нас, па стаян на 

пра фе сій на раз ві ва юц ца, 

па паў ня юць свой ба гаж 

ве даў. На пла нёр ках мы 

аба вяз ко ва аб мяр коў ва ем

са мыя не стан дарт ныя сі ту а-

 цыі з ля чэб най прак ты кі,

з ню ан са мі ды яг нас та ван-

ня, пры зна чэн нем ле каў і 

ін шае. Гэ та вель мі важ ны 

аб мен дум ка мі і кам пе тэн-

цы яй.

Так са ма мно гія з ма-

іх ка лег вя дуць на ву ко выя 

да сле да ван ні, бо ма тэ ры-

яль на-тэх ніч ная ба за РНПЦ 

да зва ляе сён ня вы кон ваць 

на ву ко ва-да след чыя ра бо-

ты на са мым су час ным уз-

роў ні.

ФАКТ
Бе ла русь сён ня 

ўва хо дзіць у пер шую 

дзя сят ку кра ін све ту 

з са мым ніз кім уз роў-

нем смя рот нас ці но ва-

на ро джа ных, па вод ле 

ін фар ма цыі з дак ла да 

Дзі ця ча га фон ду ААН 

(ЮНІ СЕФ). У на шай 

кра і не на ад ну ты ся-

чу но ва на ро джа ных 

пры па дае 1,5 дзі ця чыя 

смер ці. Та кі ж па каз-

чык у Нар ве гіі і Паў-

д нё вай Ка рэі.

— Як і ча му вы прый шлі 

ў на ву ку?

— Гэ та му перш за ўсё па-

спры я ла мая ма ма. Яна на-

стаў нік-фі ло лаг, як ка жуць, 

пе да гог ад Бо га. Я з ран ніх 

га доў ба чы ла, як на тхнё на 

яна пра цуе, з якім эн ту зі яз-

мам вы кла дае свой прад-

мет, ста ра ец ца за ці ка віць 

ім сва іх вуч няў. Яе вы ха-

ван цы па спя хо ва вы сту па лі 

на прад мет ных алім пі я дах, 

лінг віс тыч ных і лі та ра тур-

ных кон кур сах. Ма ма ўзна-

га ро джа на зна кам «Вы-

дат нік аду ка цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь». Хі ба гэ та не 

прык лад для мя не?

Да рэ чы, так са ма мой 

та та мае зван не «За слу-

жа ны ра бот нік транс пар ту 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Та му 

не дзіў на, што з дзя цін ства 

ў мя не сфар мі ра ва лі ся вы-

со кая ад каз насць і твор чыя 

ад но сі ны да пра фе сіі, па трэ-

ба па глыб ле на зай мац ца 

прад ме там, які з'яў ля ец ца 

ма ім «хле бам на дзён ным».

Пер шы прак тыч ны во пыт 

у аку шэр стве і гі не ка ло гіі я 

атры ма ла ў звы чай най жа-

но чай кан суль та цыі і ра-

дзіль ным ад дзя лен ні ад ной 

з мін скіх баль ніц. А ўжо по-

тым вы ра шы ла за няц ца на-

ву ко вай дзей нас цю. З гэ тай 

мэ тай свя до ма вы бра ла для 

па ступ лен ня ас пі ран ту ру, 

а не клі ніч ную ар ды на ту ру.

— Вы да па ступ лен ня 

ў ас пі ран ту ру ўжо ме лі 

сям'ю, ма лень кае дзі ця. 

Не бы ло су мнен ня на конт 

та го, што спра ві це ся?

— Мой муж пад тры маў 

мя не, і я вель мі ўдзяч ная 

яму за гэ тую пад трым ку і за 

да па мо гу ў што дзён ным по-

бы це. Шчы ра ка жу чы, на ву-

ка з'яў ля ец ца на шай агуль-

най ся мей най каш тоў нас цю, 

на ша му шасціга до ва му сы-

ну звык ла ба чыць баць коў 

ка ля кам п'ю та ра, на эк ра не 

яко га схе мы і ліч бы. Сфе ры 

на ву ко вай дзей нас ці ў нас 

так са ма бліз кія: мой муж 

Пётр Ле мя шэў скі — кан ды-

дат ве тэ ры нар ных на вук, 

зай ма ец ца праб ле ма мі рэ-

пра дук цыі жы вёл і ве тэ ры-

нар ным аку шэр ствам.

— Сён ня пры кла дам 

для мно гіх дзяў чат з'яў-

ля ец ца воб раз па спя хо вай 

дзе ла вой жан чы ны, а не 

воб раз ма ці. Ста тыс ты ка 

па ве дам ляе, што ўво гу ле 

не хо ча мець дзя цей ка ля 

7 % бе ла ру сак...

— Та кая су час ная ўрба-

ніс тыч ная тэн дэн цыя, ка лі 

на пер шым мес цы ў жан чы-

ны пра ца, кар' е ра, а ўжо по-

тым дзе ці. Сён ня пер шын-

ца на ра джа юць у больш 

поз нім уз рос це, і бе ла рус кі 

тут ад па вя да юць еў ра пей-

скім мер кам. На прык лад, 

ле тась у Бе ла ру сі ся рэд ні 

ўзрост жан чы ны пры на ра-

джэн ні пер ша га дзі ця ці быў 

27,6 го да.

Але як урач-аку шэр я 

па зна чу: па жа да на, каб 

пер шыя ро ды ад бы лі ся да 

30 га доў, каб усё прай шло 

без ус клад нен няў для дзі ця-

ці і для ма ці. Не вар та свя-

до ма ад клад ваць з'яў лен не 

дзя цей на больш поз ні тэр-

мін — пры ро ду не пад ма-

неш. А пры ро дай жан чы на 

ство ра на перш за ўсё для 

пра ця гу жыц ця, для на ра-

джэн ня бу ду чых зда ро вых 

па ка лен няў. З уз рос там 

коль касць хра ма сом ных за-

хвор ван няў і па ру шэн няў у 

яе па вя ліч ва ец ца, на жаль, 

уз рост — ан та га ніст якас ці 

зда роўя на шчад каў.

На ра дзіць зда ро вае дзі-

ця — са мае вя лі кае шчас це 

для жан чы ны! Гэ та абу джае 

твор чую энер гію і пад ах воч-

вае да но вых вы шынь. З'яў-

ля юц ца і сі лы, і ці ка васць, і 

на тхнен не. Уліч ва ю чы аса-

біс ты во пыт, я ма гу так га-

ва рыць.

— Тэ ма ва шай на ву ко-

вай пра цы вель мі ак ту аль-

ная, і не толь кі для на шай 

кра і ны.

— Тэ ма вы бі ра ла ся ка ле-

гі яль на, ад нак мне ад ра зу 

спа да ба ла ся — і тым, што 

мае вост рую ме ды цын скую 

на кі ра ва насць, і тым, што 

ў ёй, акра мя аку шэр ства, 

за кра на юц ца праб ле мы ге-

не ты кі. Мне пра па на ва лі за-

няц ца вы ву чэн нем ад ной з 

най больш знач ных праб лем 

у аку шэр стве — уз нік нен-

нем у ця жар ных прэ эк ламп-

сіі (па та ла гіч на га ста ну, які 

су пра ва джа ец ца па вы шэн-

нем кры вя но га ціс ку, з'яў-

лен нем ацё каў і бял ку ў ма-

чы. — Аўт.). З на ву ко вым 

кі раў ні ком Ак са най Ула-

дзі мі ра ўнай Пры бу шэ няй, 

за гад чы цай ла ба ра то рыі 

ме ды цын скай ге не ты кі і ма-

ні то рын гу па ро каў раз віц ця 

РНПЦ «Ма ці і дзі ця», мы не 

бы лі аса біс та зна ё мыя. Але 

ўжо з пер шых су стрэч і гу та-

рак з ёй я ўба чы ла аку шэр-

ства з ін ша га бо ку. Ак са на 

Ула дзі мі ра ўна шмат га доў 

зай ма ец ца праб ле ма мі ме-

ды ка-ге не тыч на га кан суль-

та ван ня, ран ня га вы яў лен ня 

спад чын ных і пры ро джа ных 

за хвор ван няў дзі ця ці. Яе 

во пыт і ве ды, мае мэ та на-

кі ра ва насць і за хоп ле насць 

на ву кай з'я ві лі ся доб рай ас-

но вай для вы ні ко вас ці на-

шай пра цы.

Гэ та бы ло са праў ды 

аб'ём нае на ву ко вае клі ніч-

нае да сле да ван не на пра-

ця гу пяці га доў, вель мі скла-

да нае, з вя лі кай коль кас цю 

па цы ен таў — на зі ра ла ся ка-

ля 1000 жан чын. Мы вы ву-

ча лі сур' ёз нае ўсклад нен не 

ця жар нас ці, якое па ру шае 

фар мі ра ван не пла цэн ты. 

Гэ та не бяс печ на перш за 

ўсё для са мой жан чы ны, 

з'яў ля ец ца не па срэд най па-

гро зай яе жыц цю. Спе цы я-

ліс ты Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя па зна ча юць 

гэ тае за хвор ван не ў лі ку 

трох асноў ных пры чын ма-

ця рын скай смя рот нас ці ва 

ўсім све це.

— На пэў на, вель мі важ-

на, што вы нік ва шай пра-

цы мае не толь кі тэ а рэ-

тыч нае зна чэн не.

— Так, гэ та мой асаб лі-

вы го нар. Мае да сле да ван ні 

атры ма лі доб рыя вод гу кі ў 

прак ты ку ю чых спе цы я ліс-

таў, а так са ма ў на ву ко вай 

су поль нас ці. На між на род-

най кан фе рэн цыі «Рэ пра дук-

тыў ная ме ды цы на: по гляд 

ма ла дых», якая ад бы ла ся 

ў Пе цяр бур гу, мая ра бо та 

бы ла ада бра ная на ву ко вым 

ка мі тэ там для вус на га дак-

ла да, а па вы ні ку пры зна на я  

найлеп шай. За вя лі кі прак-

тыч ны і фун да мен таль ны 

ўклад яна ад зна ча на па мят-

ным ме да лём імя сла ву та га 

аку шэ ра Д. Ота. Асаб лі ва 

пры ем на бы ло па чуць па хва-

лу і ста ноў чае мер ка ван не 

ад ака дэ мі ка РАН, док та ра 

ме ды цын скіх на вук, пра фе-

са ра Эду ар да Кар па ві ча Ай-

ла ма зя на — аў та ры тэт на га 

спе цы я ліс та ў га лі не аку-

шэр ства і гі не ка ло гіі, па  яго 

пад руч ні ку «Аку шэр ства» 

ву чац ца сту дэн ты на шых 

ме ды цын скіх ВНУ.

Так са ма за пом ніў ся Су-

свет ны кан грэс па ме ды цы-

не пло да (FMF). Для мя не 

гэ та быў вель мі важ ны во-

пыт — удзел у шы ро кай аду-

ка цый най пра гра ме, дыс ку-

сіі і аса біс тае зна ём ства з 

та кі мі вя до мы мі асо ба мі, 

як Ра бер та Ра мэ ра, док тар 

ме ды цын скіх на вук, кі раў нік 

ад дзя лен ня пе ры на та ло гіі 

На цы я наль на га ін сты ту та 

зда роўя ЗША. Сло вам, на-

пе ра дзе шмат ра бо ты, але 

гэ та не па ло хае, а, на ад ва-

рот, на тхняе.

Але на ЦЯ РЭНЦЬ Е ВА.

Тац ця на ЛЕ МЯ ШЭЎ СКАЯ:

«У НО ВЫМ ЖЫЦ ЦІ 
СТОЛЬ КІ ТА ЯМ НІ ЧА ГА!»

На пры кан цы мі ну ла га го да ма ла дая 

бе ла рус кая ўрач-аку шэр Тац ця на Ле мя шэў ская 

за рас пра цоў ку і ўка ра нен не но вых ме та даў 

ды яг нос ты кі і ме ды цын скай пра фі лак ты кі, 

на кі ра ва ных на за ха ван не зда роўя жан чы ны, 

бы ла ад зна ча на між на род най прэ мі яй 

«Са друж насць дэ бю таў» кра ін СНД. 

Ра зам з ёй уз на га ро ду атры ма лі яшчэ чац вё ра 

ма ла дых на ву коў цаў — з Ар ме ніі, Кыр гыз ста на, 

Ра сіі і Уз бе кі ста на.

Тац ця на Ле мя шэў ская — кан ды дат ме ды цын скіх 

на вук, на ву ко вы су пра цоў нік ла ба ра то рыі 

ме ды цын скай ге не ты кі і ма ні то рын гу па ро каў 

раз віц ця Рэс пуб лі кан ска га РНПЦ «Ма ці і дзі ця». 

Яе да след чыя ра бо ты ме лі шы ро кі рэ за нанс 

у га лі не рэ пра дук тыў най ме ды цы ны, 

яна — ула даль нік га на ро ва га для ме ды каў 

ме да ля імя Ота, ак тыў на пуб лі ку ец ца 

ў рэй тын га вых на ву ко вых ча со пі сах, 

з'яў ля ец ца чле нам Між на род на га та ва рыст ва 

уль тра гу ка вой ды яг нос ты кі ў аку шэр стве 

і гі не ка ло гіі (ІSUOG).

«Не маг чы ма 
прад ба чыць 
ні пры ад ных ро дах, 
на ват ка лі яны са мыя 
звы чай ныя, 
як усё ад бу дзец ца, 
як па вя дзе ся бе дзі ця». 

Фо
 та
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«Па чуць пер шы крык 
не маў ля ці заў сё ды так 
хва лю ю ча! Гэ та яр кія 
эмо цыі і бяс цэн ныя 
мо ман ты. Прос та 
кры лы шчас ця 
вы рас та юць, ка лі 
ўсё доб ра і ў ма мы, 
і ў но ва на ро джа на га!» 

«Сён ня пер шын ца 
на ра джа юць 
у больш поз нім 
уз рос це, і бе ла рус кі 
тут ад па вя да юць 
еў ра пей скім мер кам. 
На прык лад, ле тась 
у Бе ла ру сі ся рэд ні 
ўзрост жан чы ны пры 
на ра джэн ні пер ша га 
дзі ця ці быў 27,6 го да». 
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