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Пра свяк ру ху ды це шчу 

скла дзе на вель мі шмат 

анек до таў. Але, вя до ма, 

да лё ка не ўсе сва яч кі та-

кія ўжо дрэн ныя, як пра 

іх жар ту юць. І вы так са-

ма, на пэў на, не хо ча це 

быць па доб най на ге ра-

і ню яко га-не будзь анек-

до та. А як стаць доб рай 

свяк роўю ці це шчай? 

Перш чым штось ці ра іць, 

пра па ноў ваю вам ус пом ніць 

сваю ўлас ную свяк роў. Пра-

ана лі за ваў шы ад но сі ны з ёй, 

вы змо жа це вы нес ці ней кія 

ўро кі для ся бе. Ці ўсё бы ло 

так, як вам та го ха це ла ся? 

Па спра буй це па ста віць ся-

бе на мес ца ва шай ня вест кі 

(зя ця) — як жа ёй (яму) за-

раз з ва мі? Як ду ма е це, ці не 

паў та ра е це вы якіх-не будзь 

па мы лак сва ёй свек ры ві? Бу-

ду ю чы ад но сі ны з но вым чле-

нам сям'і, варта па мя таць пра 

«за ла тое пра ві ла ма раль нас-

ці»: «Дзей ні чай це ў ад но сі нах 

да ін шых так, як вы ха це лі б, 

каб ін шыя дзей ні ча лі ў ад но-

сі нах да вас». А так са ма...

1. Не ча кай це ім гнен най 

лю бо ві. Для та го каб у ад но-

сі нах з'я ві ла ся цеп лы ня, не-

аб ход ны час.

2. Не на стой вай це, каб 

ня вест ка (зяць) ад ра зу ста-
ла (-ў) на зы ваць вас «ма май». 
Маг чы ма, яна (ён) бу дзе ад чу-
ваць ся бе больш кам форт на, 
на зы ва ю чы вас па іме ні або 
па іме ні ды па іме ні па баць ку. 
Па спра буй це ра зам пры няць 
ра шэн не аб гэ тым, не ства ра-
ю чы асаб лі вай праб ле мы.

3. Не стаў це ся да ва шай 
ня вест кі (зя ця) як да са пер ні-
цы(-ка). Доб ра зыч лі ва пры мі-
це па паў нен не ў ва шу сям'ю. 
Пры множ це лю боў, а не па дзя-
ляй це яе.

4. Не ча кай це, што ма ла-
дыя ста нуць жыць па ва шых 

стан дар тах. Яны ўтва ры лі но-

вую сям'ю і па він ны вы пра ца-

ваць свае ўлас ныя ся мей ныя 

каш тоў нас ці і тра ды цыі.

5. Не на стой вай це, каб 

ваш сын (дач ка) удзя ляў (-ла) 

вам ува гі гэ так жа шмат, як 

да жа ніць бы. За раз у яго (яе) 

ёсць свая сям'я, якая па він на 

быць на пер шым пла не.

6. Ні ко лі не да вай це ня про-

ша ную па ра ду. Рай це толь кі 

ў тым вы пад ку, ка лі вас аб 

гэ тым па пра сі лі.

7. Ні ко лі ні ко му не жаль це-

ся на сваю ня вест ку (зя ця).

8. Стаў це ся да ня вест кі 

(зя ця) як да род най дач кі (сы-

на). Ад чу ва ю чы ва шы цяп ло 

і доб ра зыч лі васць, яна (ён) 

бу дзе ста віц ца да вас як да 

дру гой ма мы.

9. Зма гай це ся з жа дан-

нем вы ра шаць за ма ла дых 

праб ле мы, з які мі яны мо-

гуць су тык нуц ца. Вось тут 

мо жа спат рэ біц ца ва ша па-
ра да. Пра па нуй це вый сце 
з сі ту а цыі, якая скла ла ся, 
пад ка жы це, як дзей ні чаць. 
Ка лі вы бу дзе це дзей ні чаць 

са мі, тым са мым ста не це за-

ах воч ваць за леж насць ма ла-

дых ад вас.

10. Жы ві це сва ім паў на-

вар тас ным жыц цём. Ма ла-
дыя са мі бу дуць бу да ваць 
сваю сям'ю, на жы ва ючы 
ўлас ны во пыт. Ба ча чы, што 
ва ша жыц цё на поў не на роз-

ны мі спра ва мі і па дзея мі, дзе-
ці са мі бу дуць імк нуц ца да 
зно сін з ва мі. А вы змо жа це 
ра да вац ца жыц цю, не зву жа-
ю чы ко ла сва іх ін та рэ саў да 
праб лем ма ла дой сям'і.

Пад рых та ва ла 
На тал ля МАЎ ЧА НА ВА



— Ад крыц цё ка бі не таў «За 

жыц цё» бы ло на шым даў нім пла-

нам, — рас каз вае Ак са на Ка-

рот кіх. — Ра ней пе рад аборт нае 

кан суль та ван не пра во дзі лі ва-

лан цё ры: цэнтр пад трым кі сям'і і 

ма ця рын ства «Ма ту ля» дасы лаў 

сва іх спе цы я ліс таў у не ка то рыя 

ўста но вы. У гэ тым го дзе мы змаг лі 

да біц ца та го, каб у жа но чых кан-

суль та цы ях вы дзе лі лі стаў кі псі хо-

ла гаў. Рых та ваць па трэб ныя нам 

кад ры да па ма гае той жа цэнтр 

«Ма ту ля». Так са ма ў Бе ла рус кай 

ме ды цын скай ака дэ міі пас ля дып-

лом най аду ка цыі ар га ні за ва ны 

кур сы па ака зан ні псі ха ла гіч най 

пад трым кі.

Па за ко не аб ахо ве зда роўя ні-

я кае пе ра ры ван не ця жар нас ці ця-

пер не ро бяць без пе рад аборт на га 

кан суль та ван ня. Та кі па ды ход ужо 

даў но дзей ні чае ў мно гіх кра і нах, 

у су сед няй Ра сіі ў тым лі ку. Мы ў 

Еў ро пе ака за лі ся амаль апош ні мі, 

хто да гэ та га прый шоў.

— Ча му кан суль та ван не пра-

во дзіць псі хо лаг, а не ўрач?

— Пер ша па чат ко ва так і бы ло: 

гу тар ку ўскла лі на аку шэ раў-гі не ко-

ла гаў. Але, я лі чу, гэ та ня пра віль на. 

Асаб лі ва ў ка мер цый ных струк ту-

рах, дзе ўра чу больш вы гад на 

зра біць пе ра ры ван не ця жар нас ці 
і атры маць ней кі пра цэнт ад су мы, 
за пла ча най за аборт, чым бяс плат-
на кан суль та ваць.

— Якія жан чы ны пры хо дзяць 
у ка бі не ты «За жыц цё»?

— Вель мі роз ныя. Ад ны на стро-
е ны ка тэ га рыч на і не хо чуць ні чо га 
слу хаць. А ёсць тыя, хто пры хо-
дзіць ся мей ны мі па ра мі і га то вы 
аб мяр коў ваць сі ту а цыю. І по тым 
яны вяр та юц ца, дзя ку юць псі хо ла-
гу за тое, што ён ад крыў ім во чы на 
ней кія рэ чы. Мы на ват па спры я лі 
та му, каб не каль кі пар па да лі за яву 
ў ЗАГС (усмі ха ец ца)! За да ча псі-
хо ла га — не ад га ва рыць пе ра ры-
ваць ця жар насць, а зра зу мець 
праб ле му і да па маг чы пры няць 
па трэб нае для гэ тай сям'і ра шэн-
не. Вы бар заў сё ды за ста ец ца за 
жан чы най.

— Але ж яна, на пэў на, і так 

для ся бе ўжо ўсё ўзва жы ла, ка лі 

прый шла на аборт?

— Не зу сім так. Ця пер, на прык-

лад, ёсць ме ды ка мен тоз ныя абор-

ты: каб па зба віц ца ад ця жар нас ці, 

да стат ко ва пры няць дзве таб лет-

кі. Бы вае, жан чы на спу жа ец ца 

на ві ны аб бу ду чым ма ця рын стве, 

па спя вае вы піць таб лет ку, а на 

на ступ ны дзень пры бя гае ў сля-

зах: «Я па ду ма ла, па раз маў ля ла 

з му жам, а мож на мне дру гую не 
піць?»

Усе фор мы пе ра ры ван ня ця жар-

нас ці — гэ та аборт. І на ступ ствы 

ні хто ні ко лі не ве дае. У нас ёсць 

па цы ент кі, якія не ка лі па ма ла до сці 

зра бі лі ва ку ум, і ця пер ужо пя тае 

ЭКА — і ні чо га не атрым лі ва ец ца. 

Пас ля псі ха ла гіч на га кан суль та ван-

ня да ец ца тры дні. Та кі час ці шы ні, 

каб жан чы на маг ла па ду маць, аб-

мер ка ваць усё з сям' ёй. Та ды гэ та 

бу дзе ўсвя дом ле нае ра шэн не.

— Ча му вы ра ша юц ца на 

аборт? Толь кі фі нан са вая пры-
чы на?

— Мы ў жніў ні пра во дзі лі ана-
ліз. Пад лі чы лі, што пры клад на 
15 пра цэн таў жан чын ідуць на 
аборт з-за праб лем з му жам. Ка-

жуць: «ён не пра цуе», «не да па-
ма гае», «ня ўпэў не на ў ім». Столь-

кі ж пры клад на на зы ва юць пры-

чы най тое, што ста мі лі ся і хо чуць 

ад па чыць. Гэ та тыя, у ка го ўжо 

ёсць двое-трое ці на ват пя цё ра 

дзя цей. Вось та кія час цей за ўсё 

по тым ад маў ля юц ца пе ра ры ваць 

ця жар насць. Яшчэ 15 пра цэн-

таў — па ста не зда роўя: п'юць 

ле кі, зна хо дзяц ца на ан ты дэ прэ-

сан тах, пе ра нес лі апе ра цыю. Ма-
тэ ры яль ны фак тар ака заў ся, як ні 
дзіў на, толь кі на пя тым мес цы — 
яго на зы ва юць ка ля ся мі пра цэн-
таў. Яшчэ столь кі ж не га то вы ста-
на віц ца ма ма мі, бо не за му жам. 
І зу сім ма лень кі пра цэнт тых, хто 
ўво гу ле не хо ча мець дзя цей.

— Ці мно гія змя ня юць сваё ра-
шэн не пас ля кан суль та ван ня?

— 15—20 пра цэн таў. Уво гу ле, 
па ло ва жан чын пе ра дум вае ра біць 
аборт яшчэ на пры ёме ў гі не ко ла га 
і да псі хо ла га не да хо дзіць.

— А якую ка тэ го рыю амаль 
не маг чы ма пе ра ка наць?

— Ма ла дых сту дэн так. Дзяў-
чы на ў 18 га доў ба іц ца пры знац ца 
сям'і і спра буе хут чэй па зба віц ца 
ад не па жа да най ця жар нас ці. Але 
як толь кі яна ўсё рас ка жа баць кам, 

бу ду чае дзі ця пе ра ста не зда вац ца 

та кой праб ле май, бо, хут чэй за ўсё, 

яе пад тры ма юць.

Ве да е це, да псі хо ла га ад праў-

ля юць і тых жан чын, якія не хо чуць 

ра біць аборт, а ця жар насць ім ка тэ-

га рыч на су праць па ка за на па ста не 
зда роўя. Не, мы не пры му ша ем іх 
не на ра джаць. Але псі хо лаг рых туе 
жан чы ну да та го, што яна му сіць 
на зі рац ца ва ўра ча, бо зна хо дзіц ца 
ў зо не ры зы кі.

— Скла да на пра ца ваць з род-
ны мі ця жар ных: іх ма ці, му жа мі? 
Чу ла мер ка ван не, што, ка лі ма ці 
жан чы ны су праць та го, каб яна 
на ра джа ла, ад га ва рыць ад абор-
ту цяж ка.

— Гэ та праў да. Па мя таю, ад на 
жан чы на трой чы пры хо дзі ла да мя-
не на пры ём і ка за ла, што вель мі 
хо ча за ха ваць ця жар насць, і муж 

пад тры маў, але з ма май уз нік кан-
флікт. Яна за яў ля ла да чцэ: «Рас ці-
це дзя цей са мі, я вам да па ма гаць 
не бу ду...» Ве да е це, ма ма — гэ та 
род ны ча ла век, і што б яна ця пер 
ні ка за ла, ка лі ўба чыць уну каў, зме-
ніць гнеў на мі ласць. А вось ка лі 
муж па гра жае пай сці з сям'і, тут 
скла да ней вы ра шыць сі ту а цыю.

— Ці не бу дуць жан чы ну на 
кан суль та ван ні асу джаць за яе 
вы бар пе ра рваць ця жар насць?

— Я з па доб ным не су ты ка ла ся. 
Але ка лі рап там та кі псі хо ла г з'я-
віц ца, з ім трэ ба бу дзе раз віт вац-
ца, бо асу джаць ён не мае пра ва, 
гэ та не яго за да ча. Яго мэ та — да-
па мо га.

— Па ва шых на зі ран нях, на-
коль кі бе ла рус кі аду ка ва ныя ў 
сфе ры рэ пра дук тыў на га зда-
роўя?

— Ня гле дзя чы на тое што ін-
фар ма цыі па гэ тай тэ ме ў ін тэр нэ-
це мо ра, ча сам пры хо дзяць жан-
чы ны, якія не ве да юць аб фор мах 
кант ра цэп цыі. Па коль кі па лі клі ні ка 
зна хо дзіц ца по бач з каль ца вой, да 
нас пры яз джа юць і жы хар кі Мінска-
га ра ё на, а не толь кі ста лі цы. Бы-
ла не як па цы ент ка, якая лі чы ла, 
што, пра бач це, прэ зер ва тыў — рэч 
шмат ра зо вая! Мно гія ўпэў не ны, 
што ка лі яны кор мяць гру дзя мі, то 
за ця жа рыць не мо гуць. Хоць усю ды 
іс ну юць шко лы ця жар ных, дзе ад на 
з тэм — кант ра цэп цыя ў пас ля ро-
да вым пе ры я дзе. Усё не так доб ра 
з ін фар ма ва нас цю ў ХХІ ста год дзі, 
як зда ец ца.

На маю дум ку, аду ка цыя па він-
на іс ці са шко лы. Мы, на прык лад, 
хо дзім на лек цыі ў мін скія на ву-
чаль ныя ўста но вы: збі ра ем вуч няў 
9-х і 10-х кла саў і рас каз ва ем пра 
зда ро вы лад жыц ця, пла на ван не 
сям'і. Гэ та важ на для та го, каб 
змен шыць коль касць абор таў у 
бу ду чы ні.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by



За дзвя ры ма ка бі не таЗа дзвя ры ма ка бі не та  

«ПСІ ХО ЛАГ НЕ МАЕ ПРА ВА АСУ ДЖАЦЬ»
Ча му пе рад аборт нае кан суль та ван не — гэ та перш за ўсё кло пат пра жан чы ну

За да ча псі хо ла га — 
не ад га ва рыць пе ра ры ваць 
ця жар насць, а зра зу мець 
праб ле му і да па маг чы 
пры няць па трэб нае 
для гэ тай сям'і ра шэн не.

Пры клад на 15 пра цэн таў 
жан чын ідуць на аборт 
з-за праб лем з му жам. 
Ка жуць: «ён не пра цуе», 
«не да па ма гае», 
«ня ўпэў не на ў ім».

Да вед ка «Звязды»Да вед ка «Звязды»
У 2016 го дзе ў Бе ла ру сі бы ло за рэ гіст ра ва на амаль 27,5 ты ся чы 

абор таў. Гэ та на 1,7 ты ся чы менш, чым у 2015-м. Льві ную до лю да-
юць ка мер цый ныя цэнт ры. У Мін ску, на прык лад, у плат ных уста но вах 
ро біц ца абор таў больш, чым ва ўсіх па лі клі ні ках го ра да.

Абор там за кан чва ец ца кож ная пя тая ця жар насць. Па ста тыс ты цы 
жа но чых кан суль та цый ста лі цы, для 20 пра цэн таў га ра джа нак, якія 
вы ра ша юц ца па зба віц ца ад дзі ця ці, гэ та ця жар насць пер шая.

Баць кі і дзе ціБаць кі і дзе ці  

ДРУ ГАЯ МА МА,
або За па ве ты са праўд ных свяк ру хі і це шчы

У лі пе ні ў Мін ску ў трох па лі клі ні ках — 10-й, 23-й і 37-й — 
бы лі ад кры ты ка бі не ты «За жыц цё», дзе пра вод зяць 
пе рад аборт нае кан суль та ван не. Мяр ку ец ца, што да но ва га 
го да з'я вяц ца яшчэ тры, каб па слу га бы ла да ступ на ва ўсіх 
ра ё нах ста лі цы. Та кія ка бі не ты па він ны спры яць па вы шэн ню 
на ра джаль нас ці. Але ў лю дзей кан суль та ван не вы клі кае 
шмат пы тан няў. Хто яго бу дзе пра во дзіць? 
Ча му гэ та не аб ход на для ўсіх? Ці не бя рэ на ся бе спе цы я ліст 
за ліш нюю ад каз насць, пры ма ю чы ра шэн не за жан чы ну? 
З гэ ты мі пы тан ня мі мы звяр ну лі ся да га лоў на га па за штат на га 
аку шэ ра-гі не ко ла га па ам бу ла тор най ра бо це Мін ска, 
за гад чы цы жа но чай кан суль та цыі 37-й га рад ской па лі клі ні кі 
Ак са ны КА РОТ КІХ.


