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Не па крыў дзіць 
жан чы ну

— Мой баць ка пры маў ро ды — ён аку-

шэр. У свой час за хап ляў ся на ту раль ны-

мі ро да мі, шмат рас каз ваў пра гэ та. Я з 

юнац тва бы ла ў тэ ме. Але атры ма ла юры-

дыч ную аду ка цыю і пра ца ва ла ў офі се 

спе цы я ліс там па кад рах. Да рэ чы, сваю 

ста рэй шую дач ку я на ра джа ла са сва ім та-

там (ця пер у На стас сі ўжо чац вё ра дзя цей: 

16-ці, 13-ці, 3-х і 1,5 га доў, — «Зв».) І толь кі 

ка лі за ця жа ры ла трэ цім, ак тыў на па ча ла 

зай мац ца гэ тай тэ май. Рэч у тым, што мае 

дру гія ро ды бы лі не зу сім уда лыя: яны па ча-

лі ся заў час на, да вя ло ся тэр мі но ва ехаць у 

ра дзіль ны дом, іс на ва ла ры зы ка, што дзі ця 

не вы жы ве. У гэ тым ві на ва ці лі мя не — я ад-

чу ла шмат аку шэр скай агрэ сіі. Та му пас ля 

мне ха це ла ся да па ма гаць усім жан чы нам, 

каб з імі не зда ры ла ся та го, што ад бы ло ся 

са мной. За тое свае трэ ція ро ды я пра жы ла 

так, як і пла на ва ла. А апош нія бы лі ўво гу ле 

вы дат ныя.

Ра ней як доў ла я маг ла сха дзіць на ро ды 

адзін-два ра зы на год, як і ас тат нія ка ле гі-

дзяў ча ты. Ця пер час цей: ад ны-двое ро даў 

на ме сяц. Але ме на ві та сер ты фі кат на ро да-

вую доў лу не атрым лі ва ла. Я скон чы ла кур сы 

ма са жу ў Ака дэ міі фіз вы ха ван ня, ву чы ла ся 

роз ным ві дам ма са жу ў Мін ску і Маск ве, у 

Санкт-Пе цяр бур гу атры ма ла сер ты фі кат вы-

клад чы ка пе ры на таль най ёгі (я ця пер пра во-

джу ёгу для ця жар ных і жан чын пас ля ро даў). 

Акра мя та го, на вед ваю тэ ма тыч ныя се мі на-

ры, кан фе рэн цыі — зай ма ю ся гэ тай тэ май 

шчыль на апош нія не каль кі га доў. Праў да, не 

ўпэў не на, ці ха це ла б у бу ду чым пра цяг ваць 

гэ та, бо ра бо та вель мі цяж кая. Сён ня мая 

дзей насць звя за ная ў асноў ным з ёгай для 

ця жар ных, кур са мі да ро да вай пад рых тоў кі, 

ад наў лен нем пас ля ро даў, ма са жа мі.

Я за рэ гіст ра ва ла гра мад скае аб' яд нан не 

«На ра джэн не». У нас больш за 50 удзель-

ні каў па ўсёй Бе ла ру сі. Гэ та кан суль тан ты 

па груд ным карм лен ні, доў лы, аку шэр кі, 

ме ды кі, псі хо ла гі. Мы пра во дзім се мі на ры 

і кан фе рэн цыі, да во дзім да жан чын но вую 

ін фар ма цыю, за пра ша ем удзель ні каў з ін-

шых кра ін па дзя ліц ца во пы там. Зай ма ем ся 

пра ек там па пе ры наль ных стра тах — чы та-

ем лек цыі ў ра дзіль нях на тэ му, як пра віль на 

раз маў ляць з жан чы най, як не па ра ніць яе, 

не па крыў дзіць.

Асаб лі вас ці ра бо ты
— Звы чай на жан чы ны са мі пра мя не да-

вед ва юц ца, зна хо дзяць у сац сет ках, вы хо-

дзяць на су вязь. Мы су стра ка ем ся, зна ё мім-

ся. Жан чы на гля дзіць, ці па ды хо джу я ёй, а 

я ма гу пра па на ваць ка гось ці ін ша га з ка лег. 

Я заў сё ды даю кан так ты ін шых доўл, каб 

быў вы бар. Ча сам ад маў ля ю ся ад су пра ва-

джэн ня ро даў, бо браць больш за двое на 

ме сяц — гэ та цяж ка.

Пас ля зна ём ства ў нас па чы на ец ца кан-

так та ван не. Я заў сё ды за тое, каб жан чы-

на як ма га больш са мной ка му ні ка ва ла: 

прый шла на ін ды ві ду аль ную кан суль та цыю, 

ёгу ці за ня ткі па пад рых тоў цы да ро даў 

(у ка ман дзе з аку шэр кай і псі хо ла гам мы 

вя дзём кур сы для ця жар ных). Трэ ба, каб 

мы з жан чы най ад чу ва лі ад на ад ну. Гэ та 

дзве-тры су стрэ чы да ро даў.

По тым па чы на ец ца па ста ян нае кан так та-

ван не: у жан чы ны міль ён пы тан няў, і ў ма ёй 

асо бе яна зна хо дзіць ча ла ве ка, яко му ўсё 

гэ та ад рас уец ца. Гэ та мо гуць быць і ме ды-

цын скія, і псі ха ла гіч ныя ас пек ты. Ура чэб ныя 

пы тан ні я пе ра на кі роў ваю зна ё мым аку шэ-

рам-гі не ко ла гам ці рэ ка мен дую жан чы не 

звяр нуц ца да ўра ча.

Ка лі па чы на юц ца ро ды, мы ра зам едзем 

у ра дзіль ню. З жан чы най я зна хо джу ся по-

бач, ні ку ды не ады хо дзя чы. У гэ тай ра бо це 

ў мя не ня ма пе ра пын каў, коль кі б яна не 

доў жы ла ся. Пе рад апош нія ро ды, на прык-

лад, пра цяг ва лі ся 19 га дзін, апош нія — 16. 

Гэ та вель мі стам ляе.

Ка лі жан чы на на ро дзіць, я яшчэ дзве-тры 

га дзі ны зна хо джу ся з ёй. Ма гу сха дзіць і па-

гля дзець, як там не маў ля, ці ся джу і тры маю 

дзі ця, каб яго не за бі ра лі. По тым пра вод жу 

яшчэ ад ну су стрэ чу пас ля ро даў. Пры яз-

джаю да жан чы ны да до му праз ты дзень-два 

пас ля вы піс кі, раб лю пас ля ро да вы ма саж, 

ад каз ваю на пы тан ні — у мя не ёсць аду ка-

цыя кан суль тан та па груд ным карм лен ні. 

Увесь гэ ты па кет па слуг (да ро да выя і пас-

ля ро да выя су стрэ чы і са мі ро ды) і на зы ва ец-

ца су пра ва джэн нем ро даў. Яно мо жа быць, 

да рэ чы, і част ко вым — па тэ ле фо не, ка лі 

жан чы на са мной на су вя зі ўсю ця жар насць 

і пад час ро даў. Так са ма маг чы мы ва ры янт, 

ка лі я ма гу да ехаць да ра дзіль ні, а да лей 

жан чы на ідзе з му жам.

Ча го не ха пае 
на шым ра дзіль ням
— Ця пер вель мі шмат ста ноў чых змен 

ад бы ло ся ў на шых ра дзіль ных да мах, мно-

гае ў апош нія пяць га доў па мя ня ла ся. Але 

са мае важ нае, на што я зра бі ла б упор, гэ та 

эты ка і дэ ан та ло гія, кан так та ван не ме ды-

цын ска га пер са на лу з па цы ен та мі. Хо чац-

ца, каб гэ та бы лі ад но сі ны як да клі ен та, 

а не як да па цы ен та. Бо тыя ж парт нёр скія 

ро ды — гэ та плат ная па слу га. Што я ба чу, 

ка лі пры хо джу ў ра дзіль ню? Пе ра гру жа ныя 

ўра чы, якія ў шчы рай раз мо ве пры зна юц ца, 

што зме на ў іх доў жыц ца дру гія су ткі. Як 

ад наў ляц ца ў та кой сі ту а цыі? Трэ ба ней кі мі 

ме ра мі за ах воч ваць іх да ад па чын ку. Усе 

яны вель мі аду ка ва ныя і вы со ка ква лі фі ка-

ва ныя спе цы я ліс ты. Але пе ра груз ка і эма-

цыяналь нае вы га ран не не леп шым чы нам 

ад бі ва юц ца на пра фе сій ным імі джы.

Ка лі ро ды ідуць доб ра, ад чу ва ец ца, што 

я ні ко му не пе ра шка джаю. На ад ва рот, мне 

ра ды: мед пер са на лу мож на кры ху рас сла-

біц ца, бо ёсць я. Але ж ка лі штось ці ідзе не 

так, то ві на ва тая так са ма я. Мя не ад ра зу 

па чы на юць за ўва жаць, я ад чу ваю ў свой бок 

раз драж нен не. Звы чай на жан чы не ка жуць: 

«Паставім ві та мін ку». Я ж ве даю, што гэ та 

ак сі та цын, гар мон, які сты му люе ро да вую 

дзей насць. І не маў чу, бо жан чы не па він ны 

рас тлу ма чыць, што гэ та за прэ па рат і для ча-

го ён. І ме ды каў гэ та, вя до ма, раз драж няе.

І аб са мым 
пры ем ным

— Ка неш не, кож ны раз, ка лі на ра джа-

ец ца ма лое і яго кла дуць ма ме на жы вот, 

слё зы ко цяц ца са мі са бой. Гэ та не зям ное 

па чуц це! Кож ны раз я пра жы ваю ро ды з 

жан чы най, быц цам бы свае. Кож ная з іх 

по тым ста но віц ца быц цам бы ма ёй сва яч-

кай — да сы лае мне фо та здым кі дзі ця ці, рас-

каз вае, як ідуць спра вы. У нас за ста ец ца 

моц ная су вязь.

Мне па да ба ец ца і пас ля ро да вае ад наў-

лен не, ка лі я пры хо джу да ма мы. Звы чай на 

пас ля ро даў усе за бы ва юц ца пра жан чы ну, 

на пер шым мес цы ў сям'і дзі ця. Я цэ лы дзень 

пры свя чаю жан чы не: раб лю пяць-шэсць ві-

даў ма са жу, ку паю яе ў ван не, га тую спе цы-

яль ны на пой, мы раз маў ля ем. Для жан чы ны 

гэ та са праўд ны цуд!

Пас ля ро да вае спа ві ван не — гэ та мек сі-

кан ская цы ры мо нія, я ву чы ла ся ёй у мек-

сі кан скай аку шэр кі. Там гэ та вель мі рас-

паў сю джа на. Жан чы не ро бяць ма саж, пра-

мас лі ва юць і пра гра ва юць це ла, а по тым 

аб горт ва ва юць жан чы ну ў прас ці ны, пе ра-

цяг ва юць кож ную част ку це ла спе цы яль ны мі 

па лан ці на мі. У гэ тым ёсць свой сэнс. Гар мон 

рэ лак сін, які да па ма гаў рас цяг вац ца звяз-

кам і су ста вам пад час ро даў, яшчэ ней кі час 

пра цяг вае вы пра цоў вац ца. З-за гэ та га ўсе 

ткан кі і мыш цы мяк кія. І ка лі па чы наць ак тыў-

ную дзей насць пас ля ро даў, гэ та не га тыў на 

ада б'ец ца на ар га ніз ме. Фі зіч ныя прак ты ка-

ван ні лепш ад наў ляць праз два ме ся цы. Мы 

спа чат ку ра за гра ва ем це ла, для гэ та га жан-

чы на п'е спе цы яль ны на пой на кшталт мор су, 

пры мае ван ну з тра ва мі, по тым за горт ва ец ца 

ў сем сла ёў прас цін — і та кім чы нам рэ лак сін 

ра зам з по там вы хо дзіць з ар га ніз ма. Ка лі 

це ла пе ра цяг ва еш па лан ці нам, усе кос тач кі 

ста но вяц ца на мес ца, зні ка юць вы сту па ю чы 

жы вот і ацё кі, з'яў ля ец ца больш энер гіі. Гэ та 

мая лю бі мая част ка пра цы.

Але на КРА ВЕЦ.

Ча му вы бі ра юць 
доў лу

— Па вод ле рэ ка мен да цый 
Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда-
роўя, жан чы на мо жа пай сці на ро ды 
з тым парт нё рам, з якім яна жа дае. 
Гэ та мо жа быць і ма ма, але яна эма-
цыяналь на ўклю ча ец ца, пе ра жы вае 
за дач ку і мо жа сваё пе ра жы ван не 
пе ра даць ёй. Тое са мае і муж, яны ча-
сам пе ра жы ва юць да та кой сту пе ні, 
што іх са міх да во дзіц ца су па кой ваць. 
Доў ла так эма цыянальна не ўклю ча-
ец ца. Гэ та той ча ла век, які зна хо дзіц-

ца ў цвя ро зым ро зу ме заў сё ды.

Аб кош тах за па слу гі
— Ча мусь ці іс нуе мер ка ван не, што гэ та 

вель мі до ра га. Поў ны па кет па слуг каш-
туе 500 руб лёў. Ка лі па лі чыць па коль-
кас ці ад пра ца ва ных га дзін — су стрэ чы, 
ан лайн-кан суль та цыі, са мі ро ды 15-19 га-
дзін, — то гэ та не вя лі кія гро шы. А ра бо та 
вы мот ва ю чая.

Скла да на, ка лі жан чы на са ма ба іц ца 
ро даў, не пры ем ных ад чу ван няў і за кры-
ва ец ца, за ціс ка ец ца. Ча сам амаль су ткі 
на кож ную схват ку ро біш ма саж па яс ні цы 
і рук не ад чу ва еш...

Трэ ба ра зу мець, што на яў насць доў-
лы не га ран туе ста ноў ча га зы хо ду ро даў, 
і як усё пой дзе, не маг чы ма прад ка заць. 
Ад ной чы дзі ця прый шло ся рэ ані ма ваць, 
бо яно не ды ха ла. Гэ та той вы па дак, ка-
лі ма ма ба я ла ся бо лю, па ту гі доў жы лі ся 

3,5 га дзі ны. Бы ло са праў ды страш на.

Ці аба вяз ко ва жан чы не рых та вац ца да ро даў
— Маё аса біс тае мер ка ван не — рых та вац ца трэ ба. Як мі ні мум, аба вяз ко ва да-

ве дац ца аб фі зі я ло гіі пра цэ су, як ён пра хо дзіць, якія мо гуць быць ус клад нен ні, 
умя шаль ніц твы, і склас ці ў га ла ве пры клад ны план. За да ча аку шэ раў — каб усе 
за ста лі ся ў жы вых, але ні хто не рас каз вае жан чы не, як ся бе ад на віць пас ля ро-
даў. На прык лад, што прак ты ка ван ні на прэс у пер шыя два ме ся цы ра біць не рэ-
ка мен ду ец ца. Гэ тыя мыш цы вель мі моц на рас цяг ну тыя, аслаб ле ныя, і іх лепш не 

на пруж ваць.

«Гэ та не зям ное па чуц це! Кож ны раз 
я пра жы ваю ро ды з жан чы най, быц цам 
бы свае. Кож ная з іх по тым ста но віц ца 
быц цам бы ма ёй сва яч кай».
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