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Аба вяз ко вае пе рад аборт нае псі ха ла гіч-

нае кан суль та ван не ў кра і не ўвя лі ў 2015-м, 

але толь кі ў мі ну лым го дзе пры жа но-

чых кан суль та цы ях па ча лі ад кры ва цца 

спе цы яль ныя ка бі не ты «За жыц цё». Што 

ад бы ва ец ца за іх дзвя ры ма, рас ка за ла 

псі хо лаг-ва лан цёр МГДА «Цэнтр пад-

трым кі сям'і і ма ця рын ства «Ма ту ля»» 

Тац ця на БАР ШЧЭЎ СКАЯ.

Вы пад ко вых ця жар нас цяў 
не бы вае

На ма ёй да ло ні ля жыць штуч ны эмб ры ён. 

Цель ца мяк кае і зу сім ма лень кае — сан ты-

мет раў пяць-шэсць, не больш. Ён на столь кі 

на ту ра ліс тыч на зроб ле ны, што зда ец ца: вось-

вось рас плю шчыць воч кі і за ва ру шыц ца. Та кія 

на кан суль та цы ях па каз ва юць жан чы нам, якія 

ўпэў не ны, што ў іх унут ры «ма лень кая га ро-

шы на, якая ні чо га не ад чу вае».

— Мы не ад га вор ва ем ад абор ту. У гэ тым 

прос та ня ма сэн су. Ка лі жан чы на цвёр да вы-

ра шы ла: «Зраб лю!» — яна зро біць, і ні я кія 

кан суль та цыі для яе пе ра шко дай не ста нуць. 

На ша за да ча — даць ін фар ма цыю і пад вес ці 

па цы ент ку да пэў ных раз ва жан няў пра сваю 

бу ду чы ню, — ка жа Тац ця на.

Не дар ма пас ля раз мо вы з псі хо ла гам да-

ец ца тры дні на тое, каб па быць сам-на сам са 

сва і мі дум ка мі. Боль шасць жан чын да кан ца 

не ра зу ме юць, што та кое аборт і якія на ступ-

ствы ён мо жа мець.

— Час та да во дзіц ца чуць пра «вы пад ко-

вую ця жар насць». Але, да вай це па шчы рас-

ці: вы пад ко вых ця жар нас цяў не мо жа быць у 

прын цы пе. Ка лі ты зна хо дзіш ся ў дзе та род-

ным уз рос це і вя дзеш па ла вое жыц цё, то ў 

лю бы мо мант мо жа ад быц ца за чац це. Іс ці на 

ста рая, як бе лы свет.

На кан суль та цы ях жан чы ны ўзрос там кры ху 

за трыц цаць ро бяць «пры знан ні стар ша клас-

ніц»: «Не ра зу мею, як гэ та маг ло зда рыц ца. 

Мы ж ка рыс та лі ся прэ зер ва ты вам». І гэ та ў 

ХХІ ста год дзі! Ка лі кож ны пад ле так ве дае, што 

прэ зер ва тыў (як і ін шыя ме та ды кант ра цэп цыі) 

не дае стап ра цэнт най аба ро ны. Па ста тыс ты-

цы ў 12 вы пад ках са 100 пры вы ка ры стан ні 

прэ зер ва ты ва зда ра ец ца ця жар насць.

Што са мае скла да нае ў пра цы псі хо ла га, які 

пра во дзіць пе рад аборт ныя кан суль та цыі? На 

гэ тае пы тан не Тац ця на ні на ім гнен не не за-

дум ва ю чы ся ад каз вае: «За ах во ціць жан чы ну 

да раз мо вы».

— У ка бі нет пры хо дзяць жан чы ны з ка мен-

ным вы ра зам тва ру і за яў ля юць: «Усё ве даю і 

ра зу мею. Пад пі шы це да вед ку, і я пай ду». Быц-

цам дзвя ры ма па мы лі лі ся ці, уво гу ле, іх гэ та 

не да ты чыц ца. Яны ба яц ца на ват раз маў ляць 

пра тое, што з імі ад бы ва ец ца. Але ня ве дан не 

не вы зва ляе ад ад каз нас ці. Перш за ўсё за 

ўлас нае жыц цё. Та му так важ на ў раз мо ве 

даць маг чы масць па гля дзець на ся бе збо ку.

Іс нуе стэ рэа тып, што на абор ты ў асноў ным 

ідуць ма ла дзень кія дзяў ча ты. На са мрэч са мая 

час тая на вед валь ні ца гэ та га ка бі не та — жан-

чы на 30—35 га доў, у якой ужо ёсць дзе ці. Хоць, 

ка неш не, трап ля юць сю ды і не паў на лет нія, і 

сту дэнт кі, і ма ту лі-адзі ноч кі, і тыя, ка му за 45.

Праб ле ма не ў гра шах, 
а ў га ла ве

Ле тась у кра і не на ра дзі ла ся 102 ты ся-

чы дзя цей. Маг ло б на ра дзіц ца на 25 ты сяч 

больш, ка лі б не абор ты. Якія пры чы ны пры-

му сі лі жан чын пай сці на гэ ты крок?

«У мя не ня ма гро шай на дзі ця». Ка лі раз-

ва жаць аб' ек тыў на, то ў наш час гэ та не пры чы-

на, каб ад мо віц ца ад на ра джэн ня дзі ця ці. Ёсць 

фі нан са вая пад трым ка ад дзяр жа вы. Іс ну юць 

спе цы яль ныя фон ды, якія га то вы за бяс пе чыць 

рэ ча мі пер шай не аб ход нас ці, пра дук та мі. 

У ад каз на гэ тыя ар гу мен ты чую: «Ха чу, каб 

мой сын/дач ка ні ў чым не меў па трэ бы». Але 

спра ва ў тым, што да ра гія цац кі, адзен не, пры-

ват ныя сад кі па трэб ны не дзе цям, а баць кам, 

для та го каб са ма ўпэў ніц ца і да ка заць ін шым: 

у на шых дзя цей бы ло ўсё. Але гэ тае «ўсё» 

час та не ўклю чае ў ся бе са ма га га лоў на га — 

лю бо ві і ўва гі. Ка лі яны бу дуць, то дзе цям усё 

ад но, коль кі каш туе іх адзен не і ў якой ква тэ ры 

яны жы вуць.

«Я не га то вая» ці «Ха чу па жыць для ся бе». 

Жыц цё — рэч не прад ка заль ная. У мо мант, ка лі 

мы бу дзем га то выя да на ра джэн ня, у нас мо жа 

не атры мац ца. Звы чай ная сён ня спра ва — на-

ват аб са лют на зда ро выя не мо гуць на ра дзіць. 

Што ка заць пра тых, хто прай шоў праз аборт і 

тым па ні зіў свае шан цы на ма ця рын ства?

Ці ка ва, што з та кі мі фар му лёў ка мі пры хо-

дзяць не толь кі ма ла дзень кія дзяў ча ты, але і 

жан чы ны, якія ўжо ма юць ад но-два дзі ця ці.

«Я не пла на ва ла ця жар насць». У наш час, 

ка лі жан чы ны ста лі над звы чай дзе ла вы мі і за-

ня ты мі, ця жар насць для не ка то рых ледзь не ка-

нец све ту. Яна не ўпіс ва ец ца ў ця ку чае жыц цё і 

вы бі вае з зо ны кам фор ту. Та му ад «гэ тай праб-

ле мы» імк нуц ца як ма га хут чэй па зба віц ца, за-

бы ва ю чы ся пра тое, што тра ды цый на га лоў нае 

пры зна чэн не жан чы ны — быць ма ту ляй.

«Я не жы ву ра зам з хлоп цам» ці «Мы з 

му жам збі ра ем ся ра зы сці ся». Бо язь за стац-

ца ад ной з дзі цем на ру ках на ту раль ная. Але 

ні хто не за дум ва ец ца над тым, што на ра джэн-

не гэ та га дзі ця ці мо жа пе ра мя ніць жыц цё ў 

леп шы бок. Ці на ват збе раг чы ад но сі ны, даць 

но вы ім пульс для раз віц ця.

Ад нак су стра ка юц ца і зу сім не ча ка ныя пры-

чы ны для абор таў. Жан чы ны, якія ма юць не га-

тыў ны во пыт пер шых ро даў, ба яц ца на ра джаць 

дру гі раз. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца тых, хто 

за ця жа рыў у ста лым уз рос це. На жаль, мно гія 

су ты ка юц ца з не так тоў ны мі па во дзі на мі ме-

ды цын ска га пер са на лу. Гі не ко ла гі і мед сёст-

ры ча сам не ўпус ка юць маг чы мас ці прос та ў 

твар ска заць жан чы не, што яна «для ро даў 

ста ра ва тая» і «дзі ця хут чэй за ўсё на ро дзіц ца 

не зда ро вым». Без умоў на, та кія суб' ек тыў ныя 

вы каз ван ні і пра гно зы — не да пу шчаль ныя. Рэ-

пра дук тыў ны ўзрост за кла дзе ны пры ро дай. 

І ка лі ты ў 45 ад чу ва еш, што хо чаш і мо жаш 

на ра дзіць, ні хто не ў пра ве ця бе асу джаць.

— Як пра цу е це з жан чы на мі, якія за ця-

жа ры лі ў вы ні ку гвал ту?

— Гэ та асаб лі вы вы па дак, які па тра буе не 

ад ной пла на вай кан суль та цыі, а цэ ла га цык-

лу. Вя до ма, з гэ ты мі па цы ент ка мі раз мо ва 

вя дзец ца зу сім не та кая, як з ас тат ні мі. Але 

яшчэ раз пад крэс лю: у нас ня ма мэ ты схі-

ліць жан чы ну да та го, каб яна ад мо ві ла ся ад 

абор ту. На ра джаць ці не — аса біс тая спра ва 

кож най.

Ад но з аба вяз ко вых пы тан няў на кан суль-

та цы ях да ты чыц ца та го, як жан чы на пры ня ла 

ра шэн не пе ра рваць ця жар насць — са ма, з му-

жам ці сва і мі баць ка мі, сяб роў ка мі. Ня рэд ка вы-

свят ля ец ца, што не ка то рых ма ла дых дзяў чат 

да абор ту схі ля юць улас ныя ма ту лі і ба бу лі.

— Здзіў ляе і па зі цыя боль шас ці муж чын. 

Яны абы яка выя да та го кро ку, на які ідуць іх 

жон кі і дзяў ча ты. Маў ляў, пры май ра шэн не 

са ма, та бе ж на ра джаць або не на ра джаць 

і пас ля з гэ тым жыць. Ча му так? Ві да воч на, 

ба яц ца ад каз нас ці. І, ка неш не, не да кан ца 

ра зу ме юць і не хо чуць ра зу мець, што та кое 

аборт і які шлейф праб лем за ім цяг нец ца.

Не сак рэт, што з на ступ лен нем ця жар нас ці 

ў ар га ніз ме жан чы ны ад бы ва ец ца гар ма наль-

ная пе ра бу до ва. Аборт па ру шае на ту раль ныя 

пра цэ сы, вы клі кае стрэс. Усё гэ та ад бі ва ец ца 

на зда роўі. Ка лі не ад ра зу, то ў да лей шым. 

Фран цуз скія на ву коў цы на ват пра вя лі да-

сле да ван не і прый шлі да вы сно вы, што рак 

ма лоч най за ло зы ў ста лым уз рос це — гэ та 

на ступ ствы абор ту ў ма ла до сці.

На зад не вер неш
Пра цэнт жан чын, якія пе ра дум ва юць ра-

біць аборт пас ля кан суль та цый, па куль што 

дакладна вы зна чыць не маг чы ма.

— Аба пі ра ю чы ся на ўлас ны до свед, ска-

жу: дзве-тры з дзе ся ці ця жар ных вы ра ша юць 

па кі нуць дзі ця. Гэ та не мо жа не ра да ваць, бо 

га вор ка ідзе пра жыц цё ча ла ве ка, — ка жа 

Тац ця на. — Сло ва мі не пе ра даць тыя эмо цыі, 

якія ўзні ка юць, ка лі да нас пры хо дзяць ма ту лі 

са сва і мі дзет ка мі. Зда ец ца, зу сім ня даў на мы

на кан суль та цы ях раз бі ра лі ся, ча му «не». 

А сён ня яна дзя куе та бе за тое, што пе ра ду ма ла

і ска за ла «так» свай му бу ду ча му дзі ця ці.

Але што ад бы ва ец ца з ты мі, хто да вёў за-

ду ма нае да кан ца? Тац ця на лі чыць, што псі ха-

ла гіч ная кан суль та цыя не аб ход на жан чы нам не 

толь кі пе рад абор там, але і пас ля. Праў да, для 

гэ та га па трэб ныя спе цы я ліс ты з ад па вед най 

аду ка цы яй. Уні вер сі тэц кіх ве даў для та го, каб

пра ца ваць з жан чы на мі ў та кіх кры зіс ных сі ту а-

 цы ях, не да стат ко ва. Трэ ба аба вяз ко ва пра хо-

 дзіць пе ра пад рых тоў ку і на вед ваць спе цы я лі за-

ва ныя кур сы. Па куль бе ла рус кія псі хо ла гі толь кі 

ву чац ца пра ца ваць у гэ тым кі рун ку.

— Ра зу мен не ўсёй сур' ёз нас ці ўчын ку пры -

хо дзіць не ад ра зу. Пост аборт ны сін дром — 

рэ аль ная псі ха ла гіч ная траў ма, якая мо жа зла-

маць жыц цё не толь кі ад на му ча ла ве ку, але і 

ўсёй сям'і. Жан чы на па чы нае ві на ва ціць му жа, 

які яе не ад га ва рыў. Ка лі ў да лей шым аборт 

пры вя дзе да бяс плод нас ці, то і муж чы на мо жа 

па пра кнуць: са ма ва ўсім ві на ва тая. І на ват 

ка лі жан чы на зра бі ла аборт упо тай ад бліз-

кіх, ляг чэй ёй не бу дзе. Ра шэн не пры ма ец ца 

хут ка, а дум кі аб ім за ста юц ца на ўсё жыц цё.

Та му жа даю ўсім пры маць толь кі ра шэн ні, 

аб якіх не да вя дзец ца шка да ваць!

Ган на КУ РАК.

Сло вам за жыц цёСло вам за жыц цё

Як раз мо вы з псі хо ла гам 
дапамагаюць нарадзіцца 

сот ням ма лень кіх бе ла ру саў

Ма мін дзён нікМа мін дзён нік

Там, 
дзе валадараць 

па ны
«Пры ду ма юць жа роз ныя шту-

кі!» — ка жа Аляк сандр Фё да-

ра віч, гле дзя чы, як яго мен-

шы праў нук дры гае нож ка мі 

ў дзі ця чым шэз лон гу і ло віць 

цац кі на пры ма ца ва най на ім 

ду зе. «Для ма іх дзя цей най леп-

шай за ба вай бы ло ся дзець на 

пе чы», — ус па мі нае дзя ду ля 

(між ін шым, ве тэ ран вай ны) і 

рас каз вае пра сваю ма ці, якая 

га да ва ла дзя цей так, як прый-

дзец ца. Жне жы та — зна чыць 

не маў ля по бач, спіць у стаж ку. 

За кры чыць — грудзь мі па кор-

міць і да лей за серп.

Ні я кіх дзі ця чых пры ста са ван няў, 

акра мя ба дай пад ве ша най да сто лі 

люль кі, не бы ло. Па кі нуць ма лое на 

лож ку, аб кла дуць па душ ка мі, каб не 

ска ці ла ся, і за ві ха юц ца па гас па дар-

цы. На шпа цы ра ван не з ка ляс кай па 

два ра зы на дзень не бы ло ні ча су, 

ні ўлас на са мой ка ляс кі. Га лоў ным 

у ха це быў муж, да пры хо ду яко га 

па він на бы ло быць усё га то ва.

Паў го да мы з Ар цём кам вы хо дзі-

лі на ву лі цу двой чы на дзень. Ця пер, 

ка лі ня ма даж джу, аб мя жоў ва ем ся 

толь кі ад ным шпа цы рам. Усё ас тат-

няе — карм лен ні, раз ві валь ныя гуль-

ні, за ня ткі на фіт бо ле, рас слаб ляль ны 

ма саж, ку пан не і та кія доў гія цы ры мо-

ніі ады хо ду на ка рот кі сон — па пла не. 

Га та ван не вя чэ ры і ін шы хат ні кло пат 

у ім — пад пунк там ну мар два.

Дзя куй бо гу, ка лі неш та не зроб-

ле на, мой муж не па пра кае ка-

рон ным: «Ты ж у дэ крэ це!» Ужо ў 

пер шую ноч до ма, ка лі сы ты сын, 

пра іг на ра ваў шы свой утуль ны ло-

жа чак, на рэш це за снуў па ся рэ дзі не 

баць коў скай ка на пы, вы се ліў шы га-

ла ву сям'і на ву зень кае крэс ла-ло-

жак, муж з усмеш кай ска заў: «У нас

з'я віў ся пан», — і гэ тым са мым вы-

нес вер дыкт, хто ў сям'і га лоў ны.

Ра ней пер шых да ста ла за пра-

ша лі муж чын, якія не на доў га адры-

ва лі ся ад свай го цяж ка га кло па ту 

(а яго, асаб лі ва ў вёс цы, ха па ла). 

Дзе ці да яда лі тое, што за ста ло ся. 

Мы ж, па куль ма ло га не па кор мім, 

са мі ес ці не ся дзем.

Ужо з ма лен ства су час ныя дзе-

ці дык ту юць нам свае пра ві лы. Ка-

лі нам су стра кац ца з сяб ра мі, ка лі 

ха дзіць у цы руль ню, ка лі, у рэш це 

рэшт, спаць... Але рас ка за ла б я 

пра бяс сон ныя но чы тым жан кам, 

якія і жы та жа лі, і ска ці ну да гля да-

лі. Не ве да лі яны, як і на шы ма ту лі, 

пра пад гуз кі, якія па зба ві лі су час-

ных жан чын ма за лёў на ру ках ад 

мыц ця бя ліз ны па не каль кі ра зоў 

на дзень. Не ме лі яны і цу да дзей ных 

дэ вай саў, якія сён ня і пры га ту юць, і

пры бя руць, і ін шыя спра вы зро бяць — 

да стат ко ва на ціс нуць кно пач ку.

Ды і дэ крэ таў доў гі час ні хто не да -

ваў, а тым больш не пла ціў за тое, 

што ты га ду еш улас ных дзя цей. А іх 

у та га час ных сем' ях звы чай на бы ло 

як мі ні мум трое.

Сён ня ж ста тус шмат дзет нас-

ці пры раў ноў ва ец ца ледзь не да 

подз ві гу. Тут як з ад ным спра віц ца! 

Хоць, дзя ку ю чы гэт кім роз ным шту-

 кам, усё ж неш та мож на па спець. 

Па куль Ар цём ка гой да ец ца ў шэз-

лон гу (з яко га, каб не ра мя ні, ужо 

даў но вы ска чыў бы) і піль на слу хае 

свай го пра дзе да, які, як мо жа, за-

баў ляе на шчад ка, на плі це да вар-

ва ец ца боршч, а на па лі цы — ужо 

стос па пра са ва най бя ліз ны.

Ча сам і па ны бы ва юць лі тас ці-

выя...

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.


