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ЦІ СТРАШ НЫ 
«ГЕН ДАР»?

Да сяг нен не ген дар най роў на сці ў Бе ла ру сі — пра-

цэс, шчы ра ка жу чы, не ад на знач ны. Мно гія і сён ня 

ду ма юць, што гэ та вы ключ на еў ра пей скі во пыт, які 

не мае да чы нен ня да на шай кра і ны. І ўсё ж у бе-

ла рус кім гра мад стве і дзяр жа ве на спе ла не аб ход-

насць пры цяг ваць муж чын і хлоп чы каў да пра соў-

ван ня гэ тых ідэй.

Сён ня не аб ход на раз біць стэ рэа тып аб тым, што сям'я — 
гэ та кло пат жан чы ны. Тым не менш ген дар ная па лі ты ка 
Бе ла ру сі — гэ та па лі ты ка не ў ін та рэ сах жан чын, а па лі ты ка 
раў на праўя, роў ных маг чы мас цяў муж чын і жан чын. Пра гэ-
та га ва ры лі на рэ гі я наль ным фо ру ме ЮНФ ПА «Да лу чэн не 
муж чын і хлоп чы каў да пра соў ван ня роў на сці» Іа а на Ка за-
на-Віш ня вец кі, па ста ян ны ка ар ды на тар ААН у Бе ла ру сі, і 
Ва ле рый Ка валь коў, на мес нік мі ніст ра пра цы і са ца ба ро ны 
і член Са ве та па ўстой лі вым раз віц ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

— Сён ня на зі ра ец ца па сту по вае змя нен не ў гра мад стве 
ўспры ман ня асо бы баць кі. Усё больш баць каў уклю ча юц ца 
ў пы тан ні па до гля дзе і раз віц ці дзя цей, гэ та па зі тыў ная тэн-
дэн цыя, — ад зна чыў ён. — Па спя хо ва раз ві ва ец ца пра ект 
«Та та-шко лы», які рэа лі зу ец ца на шы мі тэ ры та ры яль ны мі 
цэнт ра мі па ўсёй кра і не. Па вы ша ец ца ак тыў насць мяс цо вых 
іні цы я тыў па свят ка ван ні Між на род на га дня баць кі.

Па да ных да сле да ван ня, якое бы ло пра ве дзе на ў 2018 го-
дзе па між на род най ме та да ло гіі «Па ка лен не-ген дар», больш 
за па ло ву муж чын і жан чын ад зна чы лі, што кло пат аб до ме і 
дзе цях з'яў ля ец ца агуль най за да чай. Па зі цыя, што муж чы на 
па ві нен больш удзель ні чаць у вы ха ван ні дзя цей, зна хо дзіць 
вод гук і на за ка на даў чым уз роў ні: у Пра цоў ны ко дэкс на-
шай кра і ны бу дзе ўне се ная па праў ка, што най маль нік бу дзе 
аба вя за ны даць баць ку ад па чы нак на 14 дзён у пер шыя 6 
ме ся цаў жыц ця дзі ця ці. На мес нік мі ніст ра так са ма ска заў, 
што ў Пра цоў ны ко дэкс уне се ны но вы ар ты кул «дыс тан-
цый ная за ня тасць», якая да па мо жа жан чы нам і муж чы нам 
су мя шчаць ся мей ныя аба вяз кі і ра бо ту.

Ген дар ны раз рыў у на шай кра і не па сту по ва ска ра ча ец ца. 
Гэ та па цвяр джа ец ца і між на род ны мі рэй тын га мі. Па вод ле 
вер сіі су свет на га эка на міч на га фо ру му 2017 го да, Бе ла-
русь пад ня ла ся ў рэй тын гу ген дар на га раз ры ву ад ра зу на 
4 па зі цыі, сён ня на ша кра і на зай мае 26 мес ца з 144 кра ін. 
Жан чы ны ў Бе ла ру сі сён ня лі дзі ру юць у та кіх аб лас цях, як 
уз ро вень аду ка цыі (у тым лі ку ся род за ня тых у эка но мі цы), 
удзел на рын ку пра цы. У эка но мі цы ў Бе ла ру сі сён ня 52 % 
жан чын.

Фі ё на Гіб, па сол Вя лі ка бры та ніі ў Бе ла ру сі, лі чыць, што ў 
пы тан нях лік ві да цыі хат ня га гвал ту мы па він ны шу каць шля хі 
вы ра шэн ня ў раз ры ве стэ рэа ты паў, якія глы бо ка ўка ра ні лі ся 
ў гра мад стве, што па тра буе са цы яль ных зме н, а гэ та не маг-
чы ма зра біць без пры цяг нен ня муж чын і хлоп чы каў:

— Ня даў на пра во дзі лі ся да сле да ван ні да тыч на ўклю чэн-
ня жан чын у біз нес, па ве лі чэн ня за ня тас ці. Апы та лі жан чын і 
атры ма лі да во лі ці ка выя вы ні кі. Мно гія жан чы ны скар дзі лі ся 
на тое, што яны су ты ка юц ца з дыс кры мі на цы яй: на сай тах 
пры пры ёме на ра бо ту ў пры ват ных ар га ні за цы ях прад' яў-
ля юць па тра ба ван ні да знеш нас ці і ўзрос ту (блан дзін ка ад 
21 да 35 га доў).

Па сол упэў не ная: для та го каб раз бу рыць гэ тыя стэ рэа-
ты пы, трэ ба, каб лю дзі ра зу ме лі, што мож на па во дзіць ся бе 
па-ін ша му і ду маць па-ін ша му. Важ на, каб муж чы ны бы лі 
част кай та кой ген дар най рэ фор мы. Урад па ві нен зай мац ца 
пы тан ня мі ген дар най роў на сці, гэ та не аб ход на ад люст ра-
ваць і ў на цы я наль ных пра гра мах на ву чан ня.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня ахо вы пра ва па рад ку і 
пра фі лак ты кі МГБ МУС, пал коў нік мі лі цыі Ра ман МЕЛЬ НІК 
так са ма ад зна чыў, што гвалт па тра буе ак тыў на га ўмя шан ня 
як з бо ку дзяр жа вы, так і з бо ку гра мад ства:

— Асаб лі ва яр ка па дзел па па ла вой пры кме це вы яў ля-
ец ца пры ана лі зе фак таў гвал ту ў сям'і. Муж чы ны ле тась 
скла лі 90 % ад усіх аб ві на ва ча ных у здзяйс нен ні зла чын-
стваў у да чы нен ні да чле наў сям'і, у той жа час больш за 
80 % па цяр пе лых — гэ та жан чы ны і дзяў чын кі. Аб са лют ная 
боль шасць ві на ва тых у здзяйс нен ні ад мі ніст ра цый ных пра-
ва па ру шэн няў у по бы це — гэ та так са ма муж чы ны, а па цяр-
пе лыя — жан чы ны.

Воль га ПРА ЛЮК.

До зы ал ка го лю 
і ўзро вень тэс тэс тэ ро ну

Тэ ма тыч ныя се мі на ры ця гам двух 
ме ся цаў ад бу дуц ца ў Ва ло жы не, 
Жо дзі не, Ма ла дзеч не, Слуц ку і Са-
лі гор ску. Па вы ні ках ар га ні за та ры 
спа дзя юц ца не толь кі зра зу мець ма-
дэль па во дзін муж чын і да па маг чы ім 
спра віц ца з іс ну ю чы мі праб ле ма мі, 
але і да лу чыць да ба раць бы з хут кім 
ста рэн нем усю кра і ну.

— Ад сут насць вя лі кай мэ ты дрэн на 
ад бі ва ец ца на ак тыў нас ці ча ла ве ка, 
пад ра зае яго кры лы і ў вы ні ку ска-
ра чае жыц цё, — упэў не ны Анд рэй 

ЭЗЕ РЫН, ка ар ды на тар іні цы я ты-

вы «Са мы час!». — А па коль кі мно-
гія сур' ёз ныя пы тан ні муж чы ны вы-
ра ша юць з па да чы жан чын, важ на, 
каб і пры го жая па ло ва ра зу ме ла, якая 
сі ту а цыя скла ла ся з муж чын скім зда-
роў ем і як да па маг чы ду жай па ло ве 
яе вы ра шыць.

Іні цы я ты ва «Са мы час!» — част ка 
пра ек та між на род най тэх ніч най да па-
мо гі «Пра фі лак ты ка не ін фек цый ных 
за хвор ван няў, пра соў ван не зда ро ва га 
ла ду жыц ця і пад трым ка ма дэр ні за цыі 
сіс тэ мы ахо вы зда роўя ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь». У на шай кра і не пра ект 
рэа лі зу ец ца з да па мо гай Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя.

Ад ной з асноў ных пры чын смя рот-
нас ці ў Бе ла ру сі лі чыц ца атруч ван не 
ал ка го лем і са ма губ ства ў п'я ным 
ста не. Не ка то рыя ўра чы лі чаць, што 
не бяс печ най до зы ал ка го ля не іс нуе 
ўво гу ле, а 300 грам спір ту, вы пі та га 
ця гам шас ці га дзін, аба вяз ко ва пры вя-
дуць да ля таль на га кан ца. Пры гэ тым 
вар та па мя таць, што піў ны хмель зні-
жае коль касць тэс тэс тэ ро ну ў кры ві, 
які і сам з 30—35 га доў што год па чы-
нае змян шац ца на 1-2 %. Як вы нік — 
фі гу ра муж чы ны па чы нае ста на віц ца 
«жа но чай», паў не юць гру дзі і сцёг ны, 
з'яў ля ец ца жы вот... Сяр гей БУ ДА ЕЎ, 

за гад чык ура ла гіч на га ад дзя лен-

ня Са лі гор скай ра ён най баль ні цы, 
рас каз ва ю чы пра не бяс пе ку хва ро бы 
пра ста ты і яе на ступ ствы, ад зна чыў:

— Скры нінг ра ку пра ста ты пра во-
дзіц ца ў Бе ла ру сі з 2011 го да. Па чы-

наў ся гэ ты пра цэс у на шай баль ні цы, 
ма ла дзе чан скай уста но ве ахо ве зда-
роўя і ў Пер ша май скім ра ё не ста лі цы. 
Дзя ку ю чы яму на 54 % ра ней па ча лі 
вы яў ляць рак. Для боль шай упэў не-
нас ці бія псію пра ста ты трэ ба ра біць 
раз на два га ды. А па коль кі ра ка вая 
пух лі на рас це пры клад на дзе сяць га-
доў, то пас ля 75 га доў та кія ана лі зы 
ра біць ужо не мэ та згод на.

Яшчэ ад на праб ле ма муж чын пас-
ля 45 — ме та ба ліч ны сін дром. Як ка-
жуць спе цы я ліс ты, ка лі муж чын ская 
та лія шы рэй шая за 94 сан ты мет ры, 
гэ та на го да за ду мац ца.

Ён усім ві нен?
Пер шыя вы ні кі пе ра гля ду стаў лен-

ня да зда роўя муж чын ад пра ве дзе-
ных се мі на раў ужо на зі ра юц ца. У Ва-
ло жы не, на прык лад, на ад ным з прад-
пры ем стваў вы ра шы лі ўвес ці сіс тэ му 
фі нан са ва га сты му ля ван ня тых, хто 
вя дзе зда ро вы лад жыц ця.

А ў Са лі гор ску з 1 са ка ві ка пач-
нец ца пі лот ны пра ект прад пры ем ства 
«Ка лій спецт ранс». Каб вы яў ляць і ка-
рэк та ваць фак та ры ры зы кі зда роўя 
лю дзей, якія пра цу юць у шкод ных 
умо вах, ра бо чым бу дуць за мя раць 
ар тэ рыя льны ціск і ўзро вень цук ру.

Ці ка вую ін фар ма цыю атрым лі ва-
юць і ў вы ні ку са цы я ла гіч ных да сле-
да ван няў. У Ма ла дзеч не, на прык лад, 
на зі ра лі фо кус-гру пу з 18 муж чын ва 
ўзрос це 45+. Са цы ё ла гі ме лі на мэ це 
вы ву чыць ма дэль іх па во дзін, да знац-
ца, як яны ўспры ма юць сваё зда роўе, 
што для іх зна чыць зда ро вы лад жыц-
ця і як яны ўсве дам ля юць сваё са цы-
яль нае ста но ві шча. Ака за ла ся, што 
муж чы нам не ха пае воль на га ча су, бо 
шмат яго ад бі ра юць хат нія спра вы, ня-
ма маг чы мас ці рас сла біц ца і ўво гу ле 
склад ва ец ца ўра жан не, што «муж чы-
на ўсім ві нен». Ня ма маг чы мас ці ад па-
чыць ні дзе, акра мя як на да чы. Ра зам 
з тым ма дэль жыц ця толь кі дзе ля ся бе 
ўспры ма ец ца муж чы на мі не га тыў на.

Рэ спан дэн ты ад зна чы лі, што для іх 
важ нае зда роўе сваё і род ных, упэў-
не насць у заўт раш нім дні, на яў насць 
пры ем ных «вы ні каў» жыц ця. Важ на 
так са ма, каб ча ла век раз ві ваў ся і 
да вед ваў ся пра но вае, ад нак ней кія 
сур' ёз ныя за да чы — гэ та для ма ла-
дых. Кла па ціц ца пра ўлас нае зда-
роўе апы та ныя муж чы ны не хо чуць 
(ха дзі яшчэ ана лі зы зда вай), ад нак 
пры гэ тым кры ты ку юць сіс тэ му ахо-
вы зда роўя. Ба яц ца стаць абу зай для 
дзя цей і ўну каў, ад нак у іх ад сут ні чае 
дак лад нае ўяў лен не пра дзей насць 

і лад жыц ця ў ста рас ці. Та кія, ча сам 
су пя рэч лі выя, мер ка ван ні ад ных і тых 
жа лю дзей — на го да яшчэ больш за-
ду мац ца над ра зу мен нем ста рас ці, 
лі чаць ар га ні за та ры.

Ураз лі вы ўзрост
Па ве лі чэн не пра цяг лас ці жыц ця бе-

ла ру саў, зда ец ца, з'я ва доб рая. Ад-
нак на коль кі ак тыў ны мі яны за ста юц-
ца пры гэ тым па ве лі чэн ні і ці га то вае 
на ша гра мад ства пры маць ста рых? 
Та кую праб ле му ўзня ла на се мі на ры 
Люд мі ла ЖЫ ЛЕ ВІЧ, га лоў ны па за-

штат ны ге ран то лаг Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Бе ла ру сі.

— Лі чыц ца, што ў 40—50 га доў у 
муж чын на стае пік сар дэч на-са су дзіс-
тых за хвор ван няў. А з 41 да 60 га-
доў — са мы ўраз лі вы ўзрост, ка лі 
па каз чык смя рот нас ці ся род ду жай 
па ло вы най боль шы. Да гэ та га ўзрос ту 
муж чы на ўжо пры мае ма су ра шэн няў, 
мае ад каз насць, за пля чы ма ста яць 
больш ма ла дыя, ад бы ва юц ца гар ма-
наль ныя зме ны. Урэш це ён ста віць 
ней кую кроп ку на бу ду чых на ма ган-
нях, і... ар га нізм рэ агуе ад па вед на. 
Акра мя та го, раз ва жа ю чы пра заўт-
раш ні дзень, ва ўмо вах па ста ян на га 
стрэ су муж чы ны час та не ўме юць ад-
кры ваць кла пан, вось і не вы трым лі ва-
юць гэ ты цяж кі пе ра ход ны ўзрост.

Час цей за ўсё муж чы ны па мі ра юць 
ад за хвор ван няў ор га наў кро ва зва-
ро ту, траў маў і но ва ўтва рэн няў. Гэ та 
аб умоў ле на шкод ны мі звыч ка мі, па-
ста ян ны мі стрэ са мі і ін шы мі пра ява мі 
су час нас ці.

— На вош та пры ро да пры ду ма ла 
для ча ла ве ка стрэс? Каб ма бі лі за ваць 
яго, а не раз бу рыць! Так што нель га 
ра іць не пад во дзіць ся бе пад стрэс, 
лепш умець да яго адап та вац ца, каб 
ад рэ на лін не раз бу рыў нас знут ры, — 
ра іць Люд мі ла Жы ле віч.

Фак та ры ры зы кі, якія ўплы ва юць на 
раз віц цё ра ку, да рэ чы, як ка жа ге ран-
то лаг, так са ма ў боль шас ці вы пад каў 
за ле жаць ад на шых улас ных на ма ган-
няў. Ге не тыч ныя за хвор ван ні — гэ та 
толь кі 10 % пры чын праб лем ан ка ло гіі. 
Ра зам з тым ні ў ад ной еў ра пей скай 
кра і не ня ма та ко га вы со ка га пра цэн-
та за хвор ван няў на рак пра ста ты, як 
у Бе ла ру сі.

— Ме та ба ліч ны сін дром аб умоў-
ле ны ку рэн нем, п'ян ствам, ма ла ру-
ха вым ла дам жыц ця, атлус цен нем. 
І ўсё гэ та звя за на з на шым мен та лі-
тэ там. Як рас слаб ля юц ца муж чы ны? 
Су стрэц ца з сяб ра мі за куф лем пі-
ва. Не дзіў на, што на ступ ствы за па-
во ле на га ме та ба ліз му спа сці га юць 
муж чын ужо пас ля 30 га доў, — ка жа 
ге ран то лаг. — Кеп ска ўплы вае на 
пра цяг ласць жыц ця муж чын так са-
ма адзі но та і дэ прэ сія.

Вы ра шаць праб ле му па пя рэдж ван-
ня за хвор ван няў муж чын пас ля 45 га-
доў спар тыў ны мі ме ра пры ем ства мі не 
вар та, лі чаць спе цы я ліс ты. Гэ так са ма, 
як і па чы наць «но вае зда ро вае жыц-
цё» ўвес ну.

— Вяс на — гэ та як раз час, ка лі мы 
губ ля ем муж чын-га ра джан, якія вы яз-
джа юць на да чу і ста ра юц ца за вы хад-
ныя вы ка наць усё тое, што муж чы ны-
вяс коў цы ро бяць ця гам го да, — да дае 
Люд мі ла Жы ле віч. — Каб муж чы на 
за ста ваў ся зда ро вым фі зіч на, псі ха-
ла гіч на і эма цы я наль на, трэ ба па зба-
віц ца ад фак та раў ры зы кі, на ла дзіць 
хар ча ван не і па вя лі чыць фі зіч ную на-
груз ку. І ні я кіх ле каў та ды не трэ ба.

Іры на СІ ДА РОК.

Са мы час!Са мы час!

Ста лас ці 
трэ ба ву чыц ца з 30!

Фор му ла ак тыў на га муж чын ска га даў га лец ця
Ча мусь ці пас ля 45 га доў на-

шы муж чы ны па чы на юць 

ужо рых та вац ца да пен сіі, 

пе ра ста юць вес ці ак тыў ны 

лад жыц ця і ста віць ам бі-

цый ныя мэ ты. Акра мя та го, 

кож ны дру гі пас ля 50 па ку-

туе ад адэ но мы пра ста ты. 

Каб па ка заць, што мо жа 

быць інакш і ўзрост — не 

пры чы на апус каць кры лы 

і ска ра цца ба ляч кам, іні цы я-

ты ва «Са мы час!» ар га ні зуе 

се мі на ры пра зда роўе і даў-

га лец це муж чын ва ўзрос це 

45+. На ад ным з та кіх ме ра-

пры ем стваў, што прай шло 

ў Са лі гор ску, па бы ва ла 

ка рэс пан дэнт «Звяз ды»: 

вы зна ла фор му лу ак тыў на-

га муж чын ска га даў га лец ця 

і да ве да ла ся пра са мы ўраз-

лі вы муж чын скі ўзрост.

Муж чы нам не ха пае 
воль на га ча су, бо шмат яго 
ад бі ра юць хат нія спра вы, 
ня ма маг чы мас ці рас сла біц ца 
і ўво гу ле склад ва ец ца ўра жан не, 
што «муж чы на ўсім ві нен».


