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Бе ла рус кі са юз жан чын пра вёў круг лы 

стол па пы тан нях па вы шэн ня прэ сты-

жу ін сты ту та сям'і і ўма ца ван ня зда-

роўя жан чын. Акра мя чле наў гэ тай 

гра мад скай ар га ні за цыі, на дзён ныя 

праб ле мы аб мер ка ва лі прад стаў ні кі 

мі ніс тэр стваў ахо вы зда роўя, пра цы 

і са цы яль най аба ро ны, ін фар ма цыі, 

а так са ма ста ліч на га і рэ гі я наль на га 

цэнт раў са цы яль на га аб слу гоў ван ня, 

гра мад ска га аб' яд нан ня шмат дзет ных 

баць коў і ін шыя.

На мес нік стар шы-

ні Бе ла рус ка га са ю-

за жан чын (БСЖ), 

га на ро вы пра фе-

сар фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ 

Лі лія АНА НІЧ па ве-

да мі ла, што ў Бе ла ру сі 

5 084 580 жан чын (53 %). 

У скла дзе БСЖ іх 130 ты сяч.

— Гэ та вя лі кі энер ге тыч ны па тэн цы ял. 

А іні цы я ты вы Бе ла рус ка га са ю за жан чын 

пад трым лі ва юц ца на дзяр жаў ным уз роў-

ні, — пад крэс лі ла Лі лія Ана ніч, за клі каў шы 

ўдзель ніц круг ла га ста ла да аб мер ка ван ня 

най перш праб лем ных пы тан няў.

Бе ла рус кая жан чы на: 
хто яна?

Пра тое, як сён ня вы гля дае ся рэд не ста-

тыс тыч ная бе ла рус кая жан чы на і як яна 

змя ні ла ся за чвэрць ста-

год дзя (з 1992 го да), 

рас ка за ла на мес нік 

стар шы ні Бе ла рус-

ка га са ю за жан чын 

Ан та ні на МО РА ВА. 

Ся рэд ні ўзрост бе-

ла рус кі — 42,8 го да 

(37,6 у 1992 го дзе). Жыць 

мы ста лі даў жэй: пра цяг ласць жыц ця па-

вя лі чы ла ся на 3,7 го да, пры чым у го ра дзе 

яна вы рас ла на 4,2 го да, у вёс цы — на 3,6. 

А вось на ра джаць на шы су ай чын ні цы 

ста лі паз ней: пер шае дзі ця — ва ўзрос це 

26,5 го да (на 3,6 го да паз ней, чым у 1992-м). 

Ад па вед на, у шлюб сён няш няя бе ла рус ка 

ўсту пае так са ма паз ней — у 25,8 го да (ра-

ней у 22,4).

Як свед чыць ста тыс ты ка, ся рэд не ста тыс-

тыч ная бе ла рус кая жан чы на доб ра аду ка-

ва ная і вя лі кая пра цаў ні ца: 37 % бе ла ру сак 

маюць вы шэй шую аду ка цыю і ад даюць пра-

цы ў ся рэд нім 38 га дзін у ты дзень. Апош ні 

па каз чык, да рэ чы, адзін з са мых вы со кіх 

у Еў ро пе. Акра мя за ня тас ці на ра бо це, ка-

ля 26 га дзін у ты дзень жан чы на пры свя чае 

вя дзен ню хат няй гас па дар кі. Чвэрць гэ та га 

ча су ідзе на до гляд не паў на лет ніх дзя цей. 

Уво гу ле ў бе ла рус кіх жан чын вы со кая сту-

пень за ня тас ці: 91 % жан чын, якія ма юць не-

паў на лет ніх дзя цей, пра цу юць. Пры чым ня-

рэд ка су мя шча юць сям'ю і вя дзен не хат няй 

гас па дар кі з ра бо тай на вы со кай па са дзе: 

40 % жан чын-кі раў ні коў ма юць не паў на лет-

ніх дзя цей. Уво гу ле ў Бе ла ру сі амаль па ло ва 

(48 %) жан чын-кі раў ні коў, 33 % пер шых асоб 

(кі раў ні коў) у роз ных ар га ні за цы ях — прад-

стаў ні цы пры го жай па ло вы.

На вар це зда роўя — 
су час ныя тэх на ло гіі

— Ка лі ў жан чы ны 

столь кі аба вяз каў, ёй 

прос та не аб ход на 

мець моц нае зда-

роўе, — пра цяг ну-

ла тэ му на мес нік 

ды рэк та ра па аку-

шэр стве і гі не ка ло гіі 

РНПЦ «Ма ці і дзі ця» 

Свят ла на НА ГІ БО ВІЧ.

Яна за ся ро дзі ла ўва гу на праб ле ме дэ-

ма гра фіч най бяс пе кі і ад зна чы ла, што ка-

э фі цы ент на ра джаль нас ці сён ня не вель мі 

ра дуе. Ён скла дае (па вы ні ках за 2017 год) 

1,54. У той час як дзяр жаў ная пра гра ма 

«Зда роўе на ро да і дэ ма гра фіч ная бяс пе ка 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь» пра ду гледж вае яго 

на ўзроў ні 1,94.

— Больш за па ло ву бе ла ру сак на ра джа-

юць паў тор на. Ад нак не сак рэт, што жан чын 

рэ пра дук тыў на га ўзрос ту ста но віц ца менш. 

І іх вар та пад тры маць у на ра джэн ні дру го га, 

трэ ця га, чац вёр та га дзі ця ці, — ад зна чы ла 

Свят ла на На гі бо віч.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, у сваю чар-

гу, пад трым лі вае бу ду чых мам і ў пла не 

асве ты. На гэ та, у пры ват нас ці, на кі ра ва ны 

ін тэр нэт-пра ект MаmаРrо.

— Мы ра зам са спе цы я ліс та мі — пе ды ят-

ра мі, не ана то ла га мі, гі не ко ла га мі, псі хо ла га-

мі — вы яз джа ем у кож ны рэ гі ён, за пра ша-

ем бу ду чых ма туль, на ву ча ем, каб не бы ло 

стра хаў пе рад ма ця рын ствам. Уво гу ле ж 

зда роўе бу ду чай ма ці па чы на ец ца яшчэ 

ўнут ры вант роб на, — пад крэс лі ла Свят ла-

на На гі бо віч.

Яна рас ка за ла, што 2/3 ця жар ных жан чын 

ма юць эк стра ге ні таль ныя па та ло гіі. За не-

па ко е насць спе цы я ліс таў вы клі ка юць та кія 

са цы яль ныя хва ро бы, як цук ро вы дыя бет, 

ме та ба ліч ны сін дром, сар дэч на-са су дзіс тыя 

і ан ка ла гіч ныя хва ро бы бу ду чых ма туль. Але 

на ват з са мы мі цяж кі мі за хвор ван ня мі жан-

чы на мае не толь кі ўсе шан цы на ра дзіць, 

але і ра да вац ца ма ця рын ству:

— Што год у кра і не на ўлік у жа но чых 

кан суль та цы ях ста но віц ца ка ля 100 ты сяч 

ця жар ных жан чын. І тыя, хто мае цяж кія 

хва ро бы, пра хо дзяць праз вы со ка тэх на лі-

гіч ную да па мо гу, якая ёсць у на шай краі-

не. Усё са мае су час нае, што іс нуе сён ня 

ў ме ды цы не ў све це, у нас ёсць, і гэ та дае 

маг чы масць жан чы не на ра дзіць зда ро вае 

дзі ця. Пра мно гія вы пад кі не ўсе на ват ве-

да юць. На прык лад, ка лі жан чы не ў ран нім 

пас ля ро да вым пе ры я дзе, праз два ме ся цы 

пас ля на ра джэн ня дзі ця ці, бы ло пе ра са джа-

на сэр ца. Сён ня ме ды цы на змя ні ла ся: ме-

ды кі па-ін ша му ста вяц ца да хво ра га. На ша 

мэ та — пра ца ваць на па цы ен та. У ака зан не 

ме ды цын скай да па мо гі жан чы не ўцяг ну тыя 

ўсе спе цы я ліс ты: ней ра хі рур гі і не ўро ла гі, 

ан ко ла гі, кар ды ё ла гі, эн да вас ку ляр ныя хі-

рур гі, — за ўва жы ла Свят ла на На гі бо віч.

У  па  цвяр  джэн  не 

яе слоў Ка ця ры на 

СТА РА ВОЙ ТА ВА, 

стар шы ня Пер ша-

май скай ра ён най 

ар га ні за цыі шмат-

дзет ных баць коў го-

ра да Мін ска, пры вя ла 

ўлас ны прык лад:

— На дру гія су ткі пас ля на ра джэн ня май-

го сы на пра апе ры ра ва лі ў Дзі ця чым хі рур-

гіч ным цэнт ры. Ад но сі ны ўра чоў да нас бы лі 

вы дат ныя. Сы ну, да рэ чы, ужо хут ка споў ніц-

ца 18. А ўся го ў мя не шас цё ра дзя цей, і я 

га на ру ся, што я — шмат дзет ная ма ці.

На сям'і не эка но мім
Аб дзяр жаў най пад-

трым цы сям'і рас ка-

за ла кан суль тант 

упраў лен ня на ро да-

на сель ніц тва, ген-

дар най і ся мей най 

па лі ты кі Мі ніс тэр-

ства пра цы і са цы яль-

най аба ро ны Свят ла на 

БЕ ЛАШ. Яна ад зна чы ла, што дзяр жа ва ні-

ко лі не эка но мі ла на сем' ях, а ста ра ла ся 

ў ме ру маг чы мас ці іх пад трым лі ваць. За 

апош нія 10 га доў са цы яль ныя і асаб лі ва 

эка на міч ныя ме ры пад трым кі іс тот на па вя-

лі чы лі ся. У пры ват нас ці, у 2 ра зы вы рас ла 

да па мо га ў су вя зі з на ра джэн нем дзі ця ці. 

Да па мо га па до гля дзе дзі ця ці да трох га доў 

пры вя за на да ся рэд ня ме сяч на га за роб ку і 

так са ма па вя лі ча на амаль удвая. Сён ня яна 

боль шая, чым мі ні маль ны за ро бак, і з'яў ля-

ец ца іс тот най пад трым кай.

Па вод ле слоў Свят ла ны Бе лаш, у на шай 

кра і не ак тыў на раз ві ва ец ца сфе ра са цы-

яль ных па слуг, у пры ват нас ці, для сем' яў, 

дзе баць кі ці дзе ці ма юць ін ва лід насць. Тым 

ча сам лю бая сям'я, дзе ёсць дзе ці, мо жа 

звяр нуц ца ў са цы яль ны цэнтр і атры маць 

кан суль та цый ную юры дыч ную, псі ха ла гіч-

ную ці ін шую да па мо гу.

— На дзяр жаў ным уз роў ні ёсць ра зу мен-

не на яў нас ці жыл лё вых праб лем у шмат-

дзет ных сем' яў, і па ме ры фі нан са вай пад-

трым кі пры бу даў ніц тве жыл ля па вя ліч ва юц-

ца. Уве дзе на пра гра ма «Ся мей ны ка пі тал», 

і яна па ка за ла сваю эфек тыў насць: ка лі 

10 га доў та му, па да ных пе ра пі су, у Бе ла-

ру сі бы ло 62,5 ты ся чы шмат дзет ных сем' яў, 

то за раз па звест ках ста тыс тыч ных спра-

ва здач іх ка ля 100 ты сяч, — пад крэс лі ла 

Свят ла на Бе лаш.

Спе цы я ліст рас ка за ла, што сён ня да па-

мо гі атрым лі ва юць ка ля 500 ты сяч дзя цей, 

а гэ та кож нае трэ цяе дзі ця ў кра і не. У Бе-

ла рус бан ку ад кры та 59 ты сяч дэ па зіт ных 

ра хун каў «Ся мей ны ка пі тал» на агуль ную 

су му 589 міль ё наў до ла раў. Аказ ва ец ца і 

ад рас ная да па мо га: іс тот най пад трым кай 

з'яў ля ец ца бяс плат нае хар ча ван не для дзя-

цей і бяс плат ны на бор пра дук таў на су му 

ка ля 100 руб лёў што ме сяц. Та кі мі ві да мі 

пад трым кі ка рыс та ец ца ў нас ка ля 18 ты-

сяч дзя цей.

Свят ла на Бе лаш пра ін фар ма ва ла і аб 

ня даў ніх но ва ўвя дзен нях:

— Ле тась у но вай рэ дак цыі быў пры ня-

ты за кон аб дзяр жаў ных да па мо гах сем' ям, 

якія вы хоў ва юць дзя цей. Уз моц не на пад-

трым ка сем' яў з дзець мі-ін ва лі да мі і сем' яў, 

дзе баць кі з'яў ля юц ца ін ва лі да мі. А так са ма 

ма ла дым жан чы нам, якія ўпер шы ню ста-

но вяц ца ма ту ля мі і не ма юць пра цоў на га 

ста жу. Яны атрым лі ва юць пэў ную вы пла ту 

да да па мо гі па ця жар нас ці і ро дах, ка лі яна 

на ліч ва ец ца ў мі ні маль ным па ме ры. Пад час 

вы ра шэн ня жыл лё вых пы тан няў шмат дзет-

ных і ма ла дых сем' яў Ука зам Прэ зі дэн та 

ўве дзе ны но выя ме ха ніз мы пад трым кі. Гэ та 

суб сі дыі на апла ту част кі пра цэн таў і суб сі-

дыі на па га шэн не асноў на га доў гу. Па куль 

толь кі ў пер шым чы тан ні пры ня ты Пра цоў-

ны ко дэкс, у якім пра ду гле джа на нор ма аб 

увя дзен ні баць коў ска га ад па чын ку пры на-

ра джэн ні дзі ця ці.

Свят ла на Бе лаш пад крэс лі ла, што асаб-

лі вую ува гу ў кра і не ўдзя ля юць шмат дзет-

ным ма ці. За ма ця рын ства пра ду гле джа на 

вы со кая дзяр жаў ная ўзна га ро да — ор дэн 

Ма ці. У Бе ла ру сі яго атры ма ла 9531 жан чы-

на, пры чым толь кі сё ле та — больш за 600 

шмат дзет ных ма ці.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

АБ ШЛЮ БЕ, СЯМ'І І КАР' Е РЫ

37 % бе ла ру сак мае вы шэй шую 
аду ка цыю і ад дае пра цы ў ся рэд нім 
38 га дзін у ты дзень. Апош ні 
па каз чык, да рэ чы, адзін з са мых 
вы со кіх у Еў ро пе. 

Пры па ста ян ным па ве лі чэн-

ні дзі ця ча га на сель ніц тва коль-

касць асі ра це лых ма лых у Мін-

ску што год змян ша ец ца. Ра ней 

у ста лі цы бы ло 14 сі рот у раз лі ку 

на 10 ты сяч не паў на лет ніх, сён ня 

іх ужо толь кі шэсць. Та кія ліч бы 

пры вя ла Зі на і да ВА РАБ' Ё ВА, 

за гад чык сек та ра са цы яль на-

пе да га гіч най ра бо ты і ахо вы 

дзя цін ства ка мі тэ та па аду ка-

цыі Мін гар вы кан ка ма, рас каз-

ва ю чы пра дэ ін сты ту цы я лі за цыю 

дзя цей (улад ка ван не іх на роз ныя 

ся мей ныя фор мы вы ха ван ня з ін-

тэр на таў).

— Ле тась у сем'і гра ма дзян 

ад да лі 87 га да ван цаў дзет да моў, 

пры гэ тым 23 дзі ця ці ўсы на ві лі, а 

34 ма лыя ўлад ка ва ны ў апя кун-

скія і пры ём ныя сем'і. Баць кі шас-

ця рых дзе так ад на ві лі ся ў пра вах 

на ма лых, 24 дзі ця ці вер ну ты ў 

рэ абі лі та ва ныя сем'і. Прак тыч на 

зні кае та кое па няц це, як «дзе ці-

ад каз ні кі». Ка лі ў 2000 го дзе та кіх 

ма лых бы ло 147, то ле тась — 17. 

Спра вы яшчэ больш пой дуць уго-

ру, ка лі ў Мін ску ад кры юць га рад-

скі са цы яль на-пе да га гіч ны цэнтр, 

у да да так да ана ла гіч ных ра ён ных 

уста ноў.

Ду ма ец ца, што за крыць усе 

дзет да мы ў ста лі цы не атры ма ец-

ца. Дзве-тры та кія ўста но вы ма-

юць пра ва на іс на ван не, лі чыць 

спе цы я ліст:

— Кож на му асі ра це ла му не-

паў на лет ня му фор ма ўлад ка ван-

ня вы зна ча ец ца ін ды ві ду аль на. 

Бы вае і так, што най леп шае ра-

шэн не — дзі ця чы дом, асаб лі ва 

для пад лет ка. Пры дзяр жаў ным 

утры ман ні сён ня вы ха ван цу да-

ста ец ца больш ува гі, чым у мно-

гіх сем' ях, бо не кож ны баць ка па 

вы хад ных заўж ды во дзіць сва іх 

дзя цей на роз ныя ме ра пры ем-

ствы. Акра мя та го, усе дзе ці за-

ах во ча ны да дат ко вы мі за ня тка-

мі па ін та рэ сах. Умо вы жыц ця ў 

дзет да мах мак сі маль на на блі жа-

 ны да хат ніх — у дзя цей асоб ныя 

па коі на двух-трох ча ла век. Усіх 

га да ван цаў ма ты ву юць на ву чо бу. 

Пас ля дзя вя та га ці адзі нац ца та га 

кла са яны ідуць ву чыц ца да лей. 

Сё ле та чац вё ра з 56 вы пуск ні коў 

дзі ця чых да моў па сту пі лі ў ВНУ, 

двое — у ся рэд нія спе цы я лі за ва-

ныя на ву чаль ныя ўста но вы. Так 

што сі роц тва не азна чае пры суд.

Най больш па спя хо ва ў нас раз-

ві ва ец ца апя кун ская фор ма вы ха-

ван ня дзя цей. 96 ма лых з дзет да-

моў рэ гу ляр на за бі ра юць да ся бе 

на вы хад ныя, свя ты і ка ні ку лы 

так са ма і па тра нат ныя вы ха ва-

це лі, якія за клю ча юць да га вор з 

ін тэр на та мі.

— Па ла жэн не аб па тра нат ным 

вы ха ван ні нам вель мі да па ма гае. 

Зна хо дзя чы ся ней кі час у сям'і, 

вы ха ван цы дзет да моў атрым лі-

ва юць во пыт нар маль ных ся мей-

ных ста сун каў, — да дае Зі на і да 

Ва раб' ё ва. — Як і ра ней, шу ка ем 

най леп шае жыц це вы зна чэн не сі-

рот з ад хі лен ня мі псі ха фі зіч на га 

раз віц ця. Та кіх дзе так улад ка ваць 

у сям'ю да во лі цяж ка. А яшчэ не 

кож нае дзі ця — перш за ўсё пад-

лет кі — са мо жа дае па тра піць у 

сям'ю, і мы, вя до ма, пры слу хоў ва-

ем ся да іх па жа дан няў.

Кож ная дзі ця чая ўста но ва 

чымс ці ад мет ная. На прык лад, у 

дзі ця чым до ме ў Пер ша май скім 

ра ё не ста лі цы ўсе дзе ці што дня 

пра вод зяць га дзі ну за чы тан нем 

мас тац кай лі та ра ту ры, пры чым 

без пры му су. Гэ та ўжо ад на з тра-

ды цый. Да рэ чы, ужо 30 га доў з

дня ад крыц ця гэ тую ўста но ву ўзна-

чаль вае Ва лян ці на Зя не віч. Пра 

яе жыц цё вы шлях і ба га ты во пыт 

пра цы мы аба вяз ко ва рас ка жам у 

ад ным з най блі жэй шых ну ма роў 

«Ся мей най га зе ты».

Іры на СІДАРОК

На шы дзе ціНа шы дзе ці

З ІН ТЭР НА ТА — У СЯМ'Ю
Дзе сяць ін тэр на цкіх уста ноў для сі рот і дзя цей, якія 

за ста лі ся без апе кі баць коў, за кры лі ў ста лі цы 

за 12 га доў. Мяр ку ец ца, што на ле та знік не яшчэ адзін 

мін скі дзет дом. Коль касць дзя цей-сі рот з кож ным го дам 

так са ма змян ша ец ца. Ця пер у ча ты рох дзі ця чых да мах 

і да па мож най шко ле-ін тэр на це жы ве пры клад на 

350 не паў на лет ніх. Баць коў, якіх па зба ві лі пра воў 

у ад но сі нах да сва іх дзя цей, за час вы ка нан ня 

па тра ба ван няў Дэ крэ та Прэ зі дэн та № 18 ста ла ўтрая менш.


