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— Як ма ці тра іх дзя цей 

і ўрач ве даю, што вель мі 

важ на не толь кі на ра дзіць 

зда ро вых дзе так, але і вы-

рас ціць іх зда ро вы мі, — рас-

каз вае іні цы я тар пра ек та, 

кі раў нік Цэнт ра пад трым-

кі ма ця рын ства і дзя цін-

ства «Мамс тарт» і кам па-

ніі «Ма мэкс перт» На тал ля 

НА ЎРОЦ КАЯ. — Мы ста вім 

пе рад са бой за да чу мі ні мі за-

ваць ры зы кі траў ма тыз му ў 

дзя цей, па вы ша ю чы аду ка-

ва насць і ад каз насць баць-

коў ў гэ тым кі рун ку.

Іні цы я та ры пра ек та рас-

ка за лі, што баць кі час та не 

ве да юць, які но вы на вык 

раз віў ся ў іх ма ло га, і з-за 

гэ та га зда ра юц ца траў мы. 

Асаб лі вас цю на ша га мен та-

лі тэ ту з'яў ля ец ца рэ ак тыў-

ная рэ ак цыя на траў мі ра ван-

не. Ін шы мі сло ва мі, ма мы і 

та ты зрэд ку зай ма юц ца 

пра фі лак ты кай — па куль 

не зда рыц ца не бяс печ ная 

не пры ем насць.

Ма ла дым ма ці час та хо-

чац ца вы гля даць ідэа льны-

мі. І ка лі рап там з дзі цем 

зда ра ец ца ня шчас це, жан-

чы на за мы ка ец ца ў са бе 

з-за па чуц ця ві ны і прос та 

за моўч вае гэ ты факт. А на 

са май спра ве ў кож най ма-

мы на бя рэц ца з дзя ся так 

вы пад каў, ка лі жыц цё і зда-

роўе ма ло га бы лі пад па гро-

зай, — аж да па дзен ня са 

спа ві валь ных ста лоў. Звы-

чай на афі цый ная ста тыс ты-

ка — гэ та не вя лі кі пра цэнт 

тых ня шчас ных вы пад каў, 

якія зда ра юц ца ў сем' ях.

— Мы хо чам змя ніць свя-

до масць баць коў, — да дае 

На тал ля На ўроц кая.— Каб 

яны, пры во зя чы не маў ля 

да до му, стварылі бяс печ-

нае для яго мес ца. Асаб лі ва 

по тым, ка лі дзі ця па чы нае 

ак тыў на ру хац ца. Уво гу ле, 

трэ ба га ран та ваць бяс пе ку 

ўсёй тра ек то рыі дзі ця ча га 

ру ху. На прык лад, ка лі га-

ва рыць аб па мяш кан ні, то 

бу дзе доб ра, ка лі да рос лы 

ста не на ка ле ні, пра паў зе па 

ўсім до ме ці ква тэ ры і ўба-

чыць сва і мі ва ча мі тое, што 

мо жа быць не бяс печ ным 

для ма ло га.

Ужо паў го да іні цы я та ры 

пра ек та ра зам з ме ды цын-

скі мі ра бот ні ка мі і су пра цоў-

ні ка мі МНС ства ра юць не-

аб ход ныя ма тэ ры я лы для 

рэа лі за цыі пра ек та.

— Вель мі важ на пад тры-

маць пра ект, які па слу жыць 

пра фі лак ты цы дзі ця ча га 

траў ма тыз му,— пад крэс лі-

вае на мес нік на чаль ні ка 

га лоў на га ўпраў лен ня па 

ахо ве зда роўя Мі набл вы-

кан ка ма Мі ха іл ВІШ НЯ-

ВЕЦ КІ. — Што год у кра і не 

гі не ка ля 150 дзя цей. Ста-

тыс ты ка па каз вае, што яны 

час та атрым лі ва юць траў мы, 

ін шы раз не су мя шчаль ныя 

з жыц цём, па не да гля дзе і 

не да свед ча нас ці ма ла дых 

баць коў.

— Мы на прак ты цы ба-

чым, што мэ та на кі ра ва ная 

ра бо та па на ву чан ні на сель-

ніц тва ў сфе ры бяс пе кі дае 

вы ні кі, — рас ка за ла на чаль-

нік сек та ра Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра пра па ган ды 

МНС Анас та сія КЛЯ БАН. — 

Ка лі ма лы пра глы нуў ба-

та рэй ку, за су нуў паль цы ў 

ацяп ляль ны пры бор, над зеў 

на га ла ву гар шчок і ў ін шых 

шмат лі кіх сі ту а цы ях, вы клі-

ка юць нас. Та му важ на на-

ву чыць баць коў вы ра шаць 

пы тан ні бы та во га траў ма-

тыз му ў пер шую чар гу са-

мім, на мес цы.

— Мы ра ды ска а пе ра вац-

ца з гра мад скай ар га ні за цы-

яй у та кой важ най спра ве, як 

бяс пе ка дзя цей,— ад зна чы-

ла на мес нік га лоў на га ўра-

ча клі ніч на га ра дзіль на га 

до ма Мін скай воб лас ці 

Тац ця на БА СА ЛАЙ. — На-

ву чан не бу дуць пра хо дзіць 

не толь кі ўра чы, але і ся рэд-

ні мед пер са нал — аку шэр кі 

і мед сёст ры, якія шчыль на 

кан так ту юць з дзець мі і іх 

баць ка мі.

Іні цы я ты ва «Дзе ці ў бяс-

пе цы» рэа лі зу ец ца ў рам ках 

пра ек та «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» (БЕЛ МЕД), які фі нан-

су ец ца Еў ра пей скім са юзам 

і рэа лі зу ец ца ПРА АН, СА АЗ, 

ЮНІ СЕФ і ЮНФ ПА ў парт-

нёр стве з Мі ніс тэр ствам 

ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь.

У рам ках пра ек та мед ра-

бот ні каў на ву чаць пра ві лам 

фар мі ра ван ня бяс печ най 

пра сто ры для дзя цей, каб 

у да лей шым яны дзя лі лі ся 

гэ ты мі ве да мі з ма ла ды мі 

баць ка мі. Мяр ку ец ца вы ка-

рыс таць фар мат трэ нін гаў, 

май стар-кла саў, се мі на раў, 

ві дэа кан фе рэн цый і ве бі на-

раў. У ра дзіль нях ство раць 

кут кі бяс пе кі, дзе ма ла дым 

ма мам бу дуць рас каз ваць 

пра па гро зы ма лым, якія 

тоіць жы лая пра сто ра, і на-

ву чаць іх пра ду хі ляць. Ужо 

вя дзец ца ра бо та па ства-

рэн ні ін тэр ак тыў най кар ты 

до ма, якая па ка жа яго праб-

лем ныя ўчаст кі.

Так са ма рых ту ец ца да 

за пус ку но вая руб ры ка 

«Для баць коў» у ма біль най 

пра гра ме МНС «Да па мо га 

по бач».

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

— Доб ры дзень! Дык 

вось як усё вы гля дае! — 

муж чы на жва ва ўва хо дзіць 

у ка бін ку да псі хо ла га. — 

Ні ко лі ра ней не су стра каў ся 

з псі хо ла гам сам-на сам, 

а тут ра шыў ся, ад ста яў у 

чар зе, каб да вас па тра піць.

У Мін ску ўжо не каль кі га доў 

за пар пра вод зяц ца са цы яль ныя 

вы стаў кі-кір ма шы «50+», пад час 

якіх кож ны ах вот ны лю бо га ўзрос-

ту мае маг чы масць бяс плат на 

пра кан суль та вац ца ў псі хо ла га, 

тэ ра пеў та, ге ры ят ра, эн да кры но ла га, кар-

ды ё ла га.

...Муж чы на зай шоў у ка бін ку да псі хо ла-

га вель мі асця рож на. Ён пры сеў на крэс ла 

і моўч кі гля дзеў на мя не.

— Ка лі лас ка, рас ка жы це, што ў вас зда-

ры ла ся, — пра па на ва ла я.

— Як? — здзіў ле на ўсклік нуў муж чы на. — 

А вы хі ба не ба чы це па мне, што зда ры ла-

ся? Я ду маў, што псі хо ла гі ба чаць кож на га 

ча ла ве ка на скрозь!

Да вя ло ся тлу ма чыць на вед валь ні ку, што 

гэ та не зу сім так. Пас ля гэ та га ён рас ка заў 

аб праб ле мах у сям'і.

— Жон ка лі чыць, што я му шу аб усім зда-

гад вац ца сам, без уся кіх яе тлу ма чэн няў і аб-

мер ка ван няў за «ста лом пе ра гавораў!», — 

пра мо віў ён, і ад ра зу ж за ўсмі хаў ся, бо зра-

зу меў: сам толь кі што ме на ві та так ся бе 

па вёў, спа дзе ю чы ся, што псі хо лаг пра ўсё 

зда га да ец ца з пер ша га по зір ку. Доб ра, да-

рэ чы, што, кла по ця чы ся аб за ха ван ні сям'і, 

ён звяр нуў ся па псі ха ла гіч ную да па мо гу. 

Та кія муж чы ны за слу гоў ва юць па ва гі.

Пе ра да мною на ступ ная на вед валь ні-

ца — жва вая, сім па тыч ная жан чы на. Не-

каль кі га доў та му з-за праб лем са зда роў ем 

ёй да вя ло ся зволь ніц ца з ра бо ты. Ка лісь ці 

яна пе ра жы ва ла, што на пен сіі не бу дзе чым 

за няц ца. Але прай шло ўжо не каль кі га доў, 

а жыц цё яе па-ра ней ша му вель мі ак тыў-

нае. Жан чы на вы сту пае з лек цы я мі, дзе-

ліц ца ка рыс най ін фар ма цы яй з 

людзь мі ста ла га ве ку, на ву чае 

іх ка рыс тац ца кам п'ю та рам і ін-

тэр нэ там. У мя не яна кан суль та-

ва ла ся, як зра біць сваё жыц цё 

яшчэ больш на сы ча ным (бо ча-

сам гэ та му за мі на ла яе за ліш няя 

са рам лі васць), каб да па ма гаць 

ін шым лю дзям, — і гэ та ня гле-

дзя чы на праб ле мы са зда роў ем, 

якія, на жаль, ні ку ды не знік лі. 

Мож на толь кі па дзя ка ваць та кім 

пен сі я не рам!

Уба чыць, ад чуць, асэн са ваць 

свае па мкнен ні, жа дан ні, ма ры. 

Азір нуц ца на во кал. За ўва жыць, што дзе-

ці (а мо жа на ват і ўну кі) ужо даў но ста лі 

да рос лы мі і са ма стой ны мі. За няц ца са ма-

ўдас ка на лен нем, па глы біц ца ў свой унут-

ра ны свет. Знай сці, за ўва жыць ад на дум цаў, 

за га рэц ца ідэ я мі. Сме ла рас па чаць штось ці 

но вае. Уба чыць тых, хто мае па трэ бу ў да-

па мо зе. Пад тры маць та го, хто су мня ва ец-

ца ў сва іх сі лах... Усё гэ та мож на зра біць 

са ма стой на або... звяр нуц ца да псі хо ла га 

па кан суль та цыю — ён дак лад на дасць па-

трэб ную па ра ду.

Псі ха ла гіч ная да па мо га ў нас вель мі за-

па тра ба ва ная, та му на са цы яль ных вы стаў-

ках яна аказ ва ец ца бяс плат на і ана нім на. 

Лю дзі пры хо дзяць з раз на стай ны мі праб-

ле ма мі і пы тан ня мі, ча сам вель мі сур' ёз ны-

мі, вы ра шэн не якіх па тра буе шмат дзён най 

пра цы з пра фе сі я на лам. Пад час вы стаў кі 

спе цы я ліс ты аказ ва юць пер шую псі ха ла гіч-

ную да па мо гу і ра яць ча ла ве ку, ку ды вар та 

звяр нуц ца да лей.

Кан суль ту ю чы на вед валь ні каў, за ўва жы-

ла, да рэ чы, ад ну ты по вую рэч: не ка то рыя з 

іх ні бы та апраўд ва юц ца за свае за хап лен ні. 

Бы вае, што ча ла век вы кон вае сур' ёз ную ра-

бо ту, зай мае ад каз ную па са ду, а пад час ад-

па чын ку лю біць па чы таць «буль вар ныя» ра-

ма ны і дэ тэк ты вы, па гля дзець за баў ляль ныя 

пе ра да чы, па раз гад ваць крас вор ды. Сяб ры 

і сва я кі асу джа юць яго, бо лі чаць та кія за-

ня ткі за над та «лег ка дум ны мі». У ча ла ве ка 

ўзні кае па чуц цё ві ны за тое, што да зво ліў 

са бе быць не да стат ко ва сур' ёз ным.

Але ж усім нам вар та больш пры слу хоў-

вац ца да ся бе, да ўнут ра на га го ла су, і час-

цей да зва ляць са бе быць шчас лі вы мі.

Ка лі мой пля мен нік быў ма лень кі, ён, як 

і ўсе дзе ці, вель мі лю біў гля дзець мульт-

філь мы. Я ўклю ча ла тэ ле ві зар і са дзі ла ся 

гля дзець муль ты кі ра зам з ім, каб по тым іх 

аб мер ка ваць. «Я ве даю, ты ўклю ча еш іх для 

ся бе! — смя яў ся хлоп чык. — Але ты — да-

рос лая, та му ты ро біш вы гляд, што ўклю ча-

еш іх для мя не!» І ён меў ра цыю...

Ма ры на БАБ РОЎ СКАЯ.

Су праць Су праць 
траў ма тыз мутраў ма тыз му

Звы чай на афі цый ная 
ста тыс ты ка — 
гэ та не вя лі кі 
пра цэнт тых 
ня шчас ных вы пад каў, 
якія зда ра юц ца ў сем' ях.

Ста тыс ты ка дзі ця ча га траў ма тыз му па Мін скай 

воб лас ці (вы клю ча ю чы Мінск) у 2018 го дзе:

— Па каз чык траў ма тыз му на 100 тысяч дзі ця ча-

га на сель ніц тва — 6 440. (Агуль ная коль касць дзя цей 

(0—18 га доў) у рэ гі ё не скла дае 286 262 ча ла ве кі.)

— У струк ту ры пер ша сных за хвор ван няў траў мы і 

ня шчас ныя вы пад кі зай ма юць дру гую па зі цыю — за рэ-

гіст ра ва на 18 226 вы пад каў траў маў.

— У струк ту ры смя рот нас ці ва ўзрос це ад 0 да 18 га-

доў траў мы і ня шчас ныя вы пад кі зна хо дзяц ца на дру гім 

мес цы.

— Ва ўзрос це 0—6 га доў па пры чы не траў маў і ня-

шчас ных вы пад каў за гі ну лі 6 дзя цей:

— ад ас фік сіі — 4 дзі ця ці (2017 год — 4 дзі ця ці);

— на па жа ры — 1 дзі ця (2017 год — 0 вы пад каў);

— за бой ства — 1 вы па дак (2017 год — 0 вы пад каў).

Ня шчас ныя вы падкі, 

траў мы і атруч ван не 

з'яў ля юц ца асноў най 

пры чы най смер ці дзя-

цей і скла да юць ся род 

не маў лят 6,5 %, ся род 

дзя цей 1—4 га доў — 

40 %, ся род пад лет-

каў — 67 % ад усіх смя-

рот ных вы пад каў.

Уба чыць, ад чуць, асэн са вацьУба чыць, ад чуць, асэн са ваць

ДА ЗВОЛЬ СА БЕ БЫЦЬ... НЕСУР'ЁЗНЫМ

ТЭ РЫ ТО РЫЯ ТЭ РЫ ТО РЫЯ 
БЯС ПЕЧ НАГА БЯС ПЕЧ НАГА 
ДЗЯ ЦІН СТВАДЗЯ ЦІН СТВА

Што год у Бе ла ру сі 150 ты сяч дзя цей 
атрым лі ва юць траў мы, а 150 гі нуць. 
Аб гэ тым іш ла раз мо ва пад час 
прэс-кан фе рэн цыі, пры све ча най 
са цы яль на му пра ек ту «Дзе ці ў бяс пе цы».


