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Ка раць 
нель га 
да па маг чы
На мя жы 
па між сва воль ствам 
і зла чын ствам

Пра ект кан цэп цыі ўдас-

ка на лен ня юс ты цыі для 

не паў на лет ніх, рас пра-

ца ва ны ў Бе ла ру сі, дае 

маг чы масць пад лет кам 

вы пра віць свае па мыл кі. 

Ад наў лен чыя пра цэ-

ду ры ў да чы нен ні да 

дзя цей, якія пе ра сту пі лі 

за кон, да па мо гуць ім 

хут чэй са цы я лі за вац ца 

і ўпі сац ца ў за ко на па-

слух мя ны ася ро дак. 

Для гэ та га трэ ба па шы-

раць та кія ме та ды ра бо-

ты, як ме ды я цыя і да су-

до вая пра ба цыя, лі чаць 

экс пер ты.

Та кі па ды ход, ад нак, не 

азна чае ад сут нас ці па ка ран-

ня і не су пя рэ чыць прын цы-

пу яго ня ўхіль нас ці. Пад ле так 

му сіць звес ці да мі ні му му на-

ступ ствы свай го ўчын ку: па-

крыць урон або па мі рыц ца з 

па цяр пе лым. Пра вес ці ра бо-

ту над са бой і па мыл ка мі ма-

ло му да па мо гуць спец яліс ты. 

Ка лі на працягу го да ві на ва-

ты да ка жа, што пе ра гле дзеў 

жыц цё выя пры яры тэ ты, да 

кры мі наль най ад каз нас ці яго 

не пры цяг нуць.

— Кан цэп цыя мае эка-

на міч ны, са цы яль ны і дэ-

ма гра фіч ны па тэн цы ял. Яе 

пры няц це да зво ліць уцяг-

нуць пад лет ка ў эка на міч нае 

жыц цё кра і ны і пры нес ці ка-

рысць гра мад ству, — упэў-

не ны прад стаў нік Дзі ця ча га 

фон ду ААН (Юні сэф) Ра-

шэд Мус та фа СА РВАР. — 

Ва ўмо вах не спры яль ных 

дэ ма гра фіч ных пра гно заў 

пры мя нен не ад наў лен чых па-

ды хо даў да зво ліць за ха ваць 

дзі ця ў гра мад стве, раз віць 

ча ла ве чы ка пі тал, а гэ та ўжо 

пы тан не на цы я наль най бяс-

пе кі.

Ста тыс ты ка свед чыць, 

што 90 % зла чын стваў пад-

лет каў не прад стаў ля юць гра-

мад скай не бяс пе кі. Час цей 

за ўсё мо ладзь вы ра ша ец ца 

на кра дзеж, дру гое па па пу-

ляр нас ці зла чын ства — ху лі-

ган ства. Іншым разам ха пае 

пра фі лак тыч най бя се ды, каб 

па ру шаль нік зра зу меў, што 

на ра біў.

Ся род но вых па ды хо даў 

да ўдас ка на лен ня юс ты цыі 

для не паў на лет ніх — аб-

ме жа ван не пуб ліч на га рас-

паў сюдж ван ня ін фар ма цыі 

аб удзе ле пад лет ка ў кры-

мі наль ным су да вод стве ці 

ад мі ніст ра тыў ным пра цэ се, 

каб не да пус ціць яго стыг ма-

ты за цыі.

У вы пад ках цяж кіх і асаб-

лі ва цяж кіх зла чын стваў: 

за бой стваў, раз бо яў, нар ко-

ты каў — ад наў лен чыя пра цэ-

ду ры пры мя няц ца не бу дуць. 

Праў да, маг чы ма ўвя дзен не 

но вай фор мы ўста но вы для 

вы ка нан ня па ка ран ня ў вы-

гля дзе па збаў лен ня во лі, 

якое пры зна ча на не паў на-

лет нім, — вы ха ваў ча га цэнт-

ра, які ства ра ец ца шля хам 

пе ра ўтва рэн ня вы ха ваў чай 

ка ло ніі для асу джа ных не-

паў на лет ніх.

Іры на СІ ДА РОК.

Любили те бя без осо бых причин

За то, что ты дочь,

За то, что ты сын,

За то, что ма лыш,

За то, что рас тешь,

За то, что на па пу и ма му по хож.

И эта лю бовь до кон ца твоих дней

О ста нет ся тай ной опо рой тво ей.

В. Бе рас таў.

...Па ла та на хві лі ну па да ец ца пус той. Тры ма-

лень кія дзяў чын кі, якім ня ма і ме ся ца, ля жаць 

ці ха. За ўва жаю, што ад на з іх скан цэнт ра ва на 

не ку ды ўгля да ец ца. Яна чуе го лас да рос лых, 

але ад чу вае, што звяр та юц ца не да яе, та му 

маў чыць. Раз гля даю вя сё лую роз на-

ка ля ро ва ую бя ліз ну, на якой ля жаць 

ма лыя, але ад гэ та га яшчэ больш не па 

са бе. Адзін ло жа чак пус ты, ён як раз вы-

клі кае ў мя не са мыя пры ем ныя па чуц ці. 

Ня хай так і бу дзе, ня хай у баль ніч ных 

па ла тах не ля жаць дзе ці, ад якіх ад-

мо ві лі ся іх са мыя род ныя і бліз кія лю-

дзі — ма ту лі.

ПЕР ШЫЯ ДНІ
— Да нас вя зуць не маў лят з усіх ра-

дзіль ных да моў Мін ска, — га во рыць 

га лоў ны ўрач 3-й га рад ской дзі ця чай 

клі ніч най баль ні цы Мак сім Ачэрэтні. —

Жан чы ны, якія ад маў ля юц ца ад сва іх 

дзя цей у ра дзіль ні, прад стаў ля юць зу-

сім роз ныя слаі на сель ніц тва: сту дэнт кі 

і на ву чэн кі, жан чы ны з вы шэй шай аду-

ка цы яй і тыя, што вя дуць мар гі наль ны 

лад жыц ця... Ня даў на ў нас бы ло дзі ця зу сім 

ма ла дзень кай сту дэнт кі, жы ла яна ў ін шым го-

ра дзе, а ў Мін ску на ра дзі ла. Яе баць кі не ве да лі 

пра тое, што яна ця жар ная, і, ад па вед на, на ват 

не зда гад ва лі ся, што ў іх на ра дзіў ся пры го жы і 

зда ро вы ўнук. Але гэ та гіс то рыя з доб рым кан-

цом. Ма ла дая ма ці праз двац цаць дзён пры-

еха ла да нас і на пі са ла ад клі кан не ад мо вы ад 

хлоп чы ка.

Да рэ чы, лю бая жан чы на, якая вы ра шы ла ад-

мо віц ца ад свай го дзі ця ці, мо жа за браць сваю 

за яву на зад, але ча су на гэ та ня шмат — толь кі 

да су да, на якім яе па зба вяць баць коў скіх пра-

воў. Та кія гіс то рыі бы ва юць, і, як пры зна лі ся 

су пра цоў ні кі баль ні цы, яны вель мі ўма цоў ва юць 

ве ру ў лю дзей.

СА МОТ НАЕ ЖЫЦ ЦЁ
Жан чы ны пас ля ро даў ад маў ля юц ца браць 

іх на ру кі, па пя рэдж ва юць аку шэ раў, каб ім не 

пры но сі лі на карм лен не ма ло га. Ча му? Ка лі 

ня ма па чуц цяў да дзі ця ці, не хва люе лёс на-

ро джа на га, ча го ба яц ца? Але мне са мой бы ло 

страш на. Страш на ўба чыць во чы кі ну тых дзя-

цей, іх адзі но ту. Жан чы ны звы чай на пі шуць ад-

мо ву ад ра зу ў ра дзіль ні. Пры чы най указ ва юць 

«цяж кае ма тэ ры яль нае ста но ві шча» ці «стан 

зда роўя не маў ля ці». У баль ні цу пры во зі лі дзе-

так не толь кі зда ро вых, але з сін дро мам Даў на, 

і па лія тыў ных ма лых.

— Па лія тыў ны мі лі чац ца дзе ці з не вы леч ны мі 

за хвор ван ня мі, якія пры вя дуць да смер ці ці па-

жыц цё вай ін ва лід нас ці, — тлу ма чыць га лоў ны 

ўрач баль ні цы. — Але ха цеў бы пад крэс ліць, 

што ад хво рых дзя цей ад маў ля юц ца не час цей, 

чым ад зда ро вых.

Ка лі жан чы на пі ша ад мо ву, яна па він на па-

зна чыць, ад ка го ад маў ля ец ца. У сэн се, на пі саць 

проз ві шча ма ло га, даць імя... Су пра цоў ні кі ра-

дзіль ных да моў ужо са мі рэ гіст ру юць па кі ну тых 

ма лых. І толь кі по тым вя зуць у 3-ю дзі ця чую 

баль ні цу. Юрыс ты ўста но вы звяз ва юц ца з ор га-

на мі апе кі і па ве дам ля юць аб па ступ лен ні та ко га 

ма ло га ў клі ні ку.

У ся рэд нім дзе ці-«ад моў ні кі» зна хо дзяц ца ў 

баль ні цы пры клад на ме сяц. За гэ ты час вы ра-

ша ец ца іх лёс. У ма лых тры ва ры ян ты раз віц ця 

па дзей: дзі ця чы дом, усы наў лен не ці апе ка.

— За мі ну лы 2019 год непасрэдна з баль ні-

цы бы лі ўсы ноў ле ны чац вё ра «ад моў ні каў», — 

рас каз вае юрысконсульт баль ні цы Іры на 

Ге ра сі ма ва. — Два іх дзе так узя лі пад апе ку, а 

вась мя рых на кі ра ва лі на дзяр жаў нае за бес пя-

чэн не ў дзі ця чы дом. Пас ля та го як жан чы на 

на пі са ла ад мо ву на сваё дзі ця, яна пі ша за яву, 

дзе па га джа ец ца на яго ўсы наў лен не ін шы мі 

людзь мі. Ор га ны апе кі ма юць ін фар ма цыю аб 

усы на ві це лях, у якіх пад рых та ва ны ўсе да ку-

мен ты. Яны на кі роў ва юць гэ тых лю дзей да нас. 

Бу ду чыя баць кі пры яз джа юць, зна ё мяц ца з дзі-

цем, мо гуць па кар міць яго, пе ра апра нуць, па мя-

няць пам перс, па ка чаць на ру ках. Звы чай на гэ та 

пад рых та ва ныя і вель мі чул лі выя лю дзі. Яны да 

ма лых ад но сяц ца як да вя лі кай каш тоў нас ці. У 

са мым леп шым вы пад ку дзе ці, якіх вы бі ра юць 

усы на ві це лі, праз 20-22 дні ўжо едуць да моў.

Вось і ця пер ад ну з дзяў чы нак у па ла це для 

ад моў ні каў «знай шлі» баць кі. Я па гля дзе ла на 

ма лую. Яна ўжо пра чну ла ся і па ча ла крах таць. 

Пе ды ятр ад ра зу да ста ла яе з лож ка і па ча ла 

гуш каць на ру ках.

— А адзен не для ма лых ад куль? — спы та-

ла я, здзі віў шы ся, што ўсе дзет кі доб ра і чыс та 

апра ну ты.

Ка лі пра хо дзі ла мі ма ін шых па лат, дзе ля жаць 

на ля чэн ні ма лыя з ма ту ля мі, праз шкло ба чы ла, 

з якой лю боўю пе ра апра на юць тыя сва іх не маў-

лят, як неш та ім га во раць і смя юц ца. Ін шыя кар-

мі лі ці прос та гуш ка лі ма лых на ру ках.

— Пры во зяць дзя цей з ра дзіль ні ў адзен-

ні, — тлу ма чыць пе ды ятр-не ана то лаг Вік то рыя 

Хацько. — Тут на мес цы мы іх пе ра адзя ва ем у 

адзен не на ша. Нам шмат ах вя ру юць ва лан цё ры. 

Пе ра апра на ем ма лых што дня аба вяз ко ва або па 

ме ры за брудж ван ня адзен ня. Кор мяць іх кож-

ныя тры га дзі ны мед сёст ры, якія за ма ца ван ныя 

амаль за кож ным дзі цем.

У па ла ту за хо дзіць зу сім ма ла дзень кая мед-

сяст ра. Яна пра цуе ўся го два з па ло вай га ды. 

Ад ра зу бя рэ дзяў чын ку, якой толь кі два тыд ні 

ад ро ду, на ру кі. Ма лая не пла ча — тры вож на 

пры слу хоў ва ец ца да раз мо вы.

— Я заў сё ды ха це ла пра ца ваць з дзець мі, — 

рас каз вае мед сяст ра Га лі на Аст рэй ка. — Але 

ўсвя до міць, што ёсць кі ну тыя дзе ці, цяж ка. Па-

мя таю, у пер шыя дні сва ёй пра цы я да-

гля да ла хлоп чы ка. Ён та кі лад нень кі 

быў, зда ро вы, але... Яго ні хто не за-

браў. Мне аса біс та прый шло ся вез ці 

яго ў дзі ця чы дом. Гэ та цяж ка.

Дзяў чы на пад час апо ве ду ін стынк-

тыў на пры ціс кае да ся бе дзяў чын ку, 

якую тры мае на ру ках. Я па чы наю гля-

дзець у акно. Там го лыя дрэ вы пад ня лі 

свае га лі ны да не ба, ні бы та за сты лі ў 

ня мым пы тан ні.

— Ці да во дзі ла ся вам да ваць ім ёны 

гэ тым дзе цям?

— Так, бы вае і та кое. Але не час-

та, — пры зна ец ца юрысконсульт Іры на 

Ге ра сі ма ва. — Звы чай на гэ та зда ра-

ец ца, ка лі нам пры во зяць ма ло га, ад 

яко га ма ці афі цый на не ад мо ві ла ся ў 

ра дзіль ні, але пад час вы піс кі прос та 

знік ла. Нам пры хо дзіц ца рэ гіст ра ваць 

та кіх дзе так са мім і пры дум ваць ім ім-

ёны. Та кіх ма ці не прос та знай сці, ка лі 

яны ў «бя гах»... За цяг ва ец ца афарм лен не дзе-

так ад ін ша зем ных гра ма дзя нак, якія ад мо ві лі ся 

ад ма лых — тут пад рых тоў ка да ку мен таў зай мае 

больш ча су. Але сё ле та бы ло аж но два вы пад кі, 

ка лі жан чы ны да су да аб па збаў лен ні баць коў-

скіх пра воў па спя ва лі пе ра ду маць, пі са лі за яву 

аб ска са ван ні ад мо вы і за бі ра лі сва іх дзе так да-

моў. Гэ та з'я ва рэд кая, але яна пры но сіць шмат 

ра дас ці, бо па збаў ляе нас ад не на ту раль на га 

аба вяз ку — вез ці ма лых у дзі ця чы дом.

...Вый шаў шы з баль ні цы, я агле дзе ла ся. Ва-

кол шмат дзя цей: ка гось ці вы пі са лі, нех та пры-

ехаў ля чыц ца.... Але ўсе з ма ту ля мі, баць ка мі, 

ба бу ля мі... Ідуць, моц на тры ма юць род ных за 

ру ку, са мыя ма лень кія едуць у пры го жых ка-

ляс ках. Яны ўсе пад ахо вай, з моц най апо рай у 

жыц ці. Але ёсць у гэ тым вя лі кім бу дын ку па ла та, 

дзе ля жаць тры зда ро выя дзяў чын кі, па кі ну тыя 

ў тры вож ным маў чан ні і ча кан ні. Ня ўжо іх лёс — 

дзі ця чы дом?

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ, фота аўтара.

ПА РА НЕ НЫЯ ПА РА НЕ НЫЯ 
СЭР ЦЫСЭР ЦЫ
Што ча кае ма лых, 
ад якіх ад мо ві лі ся ў ра дзіль ні

Пе ды ятр-не ана то лаг Вік то рыя ХАЦЬ КО

і мед сяст ра Га лі на АСТ РЭЙ КА.


