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Ка э фі цы ент 
на ра джаль нас ці 
да сяг нуў ле тась 
12,4 на 1000 жан чын. 
Гэ та лі чыц ца да во лі 
доб рым па каз чы кам, 
ад нак, на жаль, 
ён бу дзе зні жац ца — 
у рэ пра дук тыў ны 
ўзрост ува хо дзіць 
не шмат лі кае па ка лен не 
1990-х. А но вая 
мо ладзь да та го ж усё 
паз ней бя рэ шлюб, 
ад клад вае на ра джэн не 
пер шын ца і на ступ ных 
дзя цей, дый усё 
больш з'яў ля ец ца 
тых, для ка го сям'я 
ў тра ды цый ным 
ра зу мен ні 
не пер ша чар го вы 
пры яры тэт. Спе цы я ліс ты 
ад зна ча юць, 
што рэ пра дук тыў ныя 
ўста ноў кі трэ ба мя няць.

Чым больш на ра дзі ла ся дзя-
цей і чым ні жэй шая дзі ця чая 
смя рот насць, тым вы шэй шая 
ча ка ная пра цяг ласць жыц ця. 
Па каз чык дзі ця чай смя рот нас ці 
пры гэ тым сён ня та кі, што Бе-
ла русь зай мае трэ цяе мес ца ў 
све це. На ўзроў ні раз ві тых кра-

ін і ма ця рын ская смя рот насць 

(ле тась за рэ гіст ра ва на два та-

кія вы пад кі, пры чым не звя за-

ныя на ват з аку шэр ствам).

— Ро да да па мо га тра ды-

цый ная ва ўсіх кра і нах, — тлу-

ма чыць на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ар га ні за цыі ме-

ды цын скай да па мо гі Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя Але-

на БОГ ДАН. — У шэ ра гу кра ін 

на на ступ ны дзень пас ля ро даў 

жан чы на ад праў ля ец ца да до-

му. Што ёсць у нас і ча го ня ма 

ў іх — гэ та да ро да выя кан суль-

та цыі. Вя дзен не ця жар нас-

ці да ступ нае ў нас на ват для 

гра ма дзян з пры гра ніч ных тэ-

ры то рый. 5-ы, 6-ы ра дзіль ныя 

да мы ства ра юць сён ня ўмо вы 

для кам форт на га зна хо джан ня 

па цы ен так — з до сту пам сва-

я коў у па ла ту, пры сут нас цю 

на ро дах. Мы ства ры лі роз на-

ўзроў не вую сіс тэ му ака зан ня 

ме ды цын скай да па мо гі, і тая ж 

Ра сія ідзе сле дам.

На кож ным уз роў ні — свае 

па ка зан ні для шпі та лі за цыі. 
У кра і не 107 уста ноў ахо вы зда-
роўя аказ ва юць мед да па мо гу 
ма ці і дзе цям. Чац вёр ты, са мы 
вы со кі ўзро вень, прад стаў ляе 
Рэс пуб лі кан скі на ву ко ва-прак-
тыч ны цэнтр «Ма ці і дзі ця», ку-
ды на кі роў ва юц ца па цы ент кі з 
роз ны мі ры зы ка мі, з цяж кай эк-
стра ге ні таль най па та ло гі яй, ка лі 
гэ та заў час ныя ро ды на тэр мі не 
ад 22 да 28 тыд няў, ця жар ныя, 
якія пе ра нес лі транс план та цыю 
ныр кі, пе ча ні, з цяж кі мі гіс то за-

мі, па ру шэн нем згу саль нас ці 
кры ві, пас ля пра цяг ла га ля чэн-
ня бяс плод нас ці і да па мож ных 
рэ пра дук тыў ных тэх на ло гій. 
Апош ня му кі рун ку ўдзя ля ец-
ца асаб лі вая ўва га: у цэнт ры 
на зі ра юц ца ся мей ныя па ры, у 
якіх ця жар насць не на сту пае на 
пра ця гу го да і бо лей, што і на-
зы ва ец ца, улас на ка жу чы, бяс-
плод нас цю. Коль касць та кіх пар 
не рас це, мяр ку ец ца, што ка ля 
15 пра цэн таў ся мей ных пар су-
ты ка юц ца з цяж кас ця мі за чац-
ця. Маг чы мас цяў да па маг чы 
ў та кіх сі ту а цы ях ня ма ла, гэ та 
да лё ка не толь кі эк стра кар па-
раль нае аплад нен не.

Боль шасць не маў лят з эк-
стрэ маль на ніз кай ва гой ад 
500 г да 1 кг з усёй кра і ны зна-
хо дзяц ца ме на ві та тут, хоць і ў 
не ка то рых рэ гі я наль ных уста-
но вах ёсць маг чы мас ці для 
вы ходж ван ня — ін ку ба та ры, 
апа ра ты штуч най вен ты ля цыі 
лёг кіх, ле ка выя срод кі.

— Вы со ка тэх на ла гіч нае аб-
ста ля ван не да зва ляе пра во дзіць 
экс прэс-ды яг нос ты ку не толь кі ў 
жан чын, але і ў но ва на ро джа-
ных, якім па трэб ны мік ра ме то-
ды кі для пра вя дзен ня бія хі міч-
на га ана лі зу кры ві, — рас каз вае 
пад час свое асаб лі вай эк скур сіі 
ды рэк тар цэнт ра Кан стан цін 
ВІЛЬ ЧУК. — Вось апа рат, які 
пра во дзіць 28 да сле да ван няў за 

20 хві лін ад на ча со ва для 20 па-
цы ен таў. У нас 21 апа рат уль тра-
гу ка вой ды яг нос ты кі, у тым лі ку 
ўльтра су час ныя...

У ад дзя лен ні для па цы ен так 
з цяж кай эк стра ге ні таль най 
па та ло гі яй — за хвор ван ня мі 
сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы, 
у тым лі ку ар тэ рыя льнай гі пер-
тэн зі яй, па ро ка мі сэр ца (апе ры-
ра ва ны мі і не апе ры ра ва ны мі), 
цук ро вым дыя бе там, хва ро ба мі 
шчы та па доб най за ло зы, кры-
ві, мо ча вы дзя ляль най сіс тэ мы 
і інш. — мож на ўба чыць спе-
цы яль ныя пры бо ры з ма ні то ра-
мі. Ка рыс тац ца імі здоль ны не 
толь кі мед ра бот нік, але і са ма 
ця жар ная, якой не аб ход на вы-
зна чыць ар тэ рыя льны ціск і не-
ка то рыя ін шыя па каз чы кі.

У ад ной з па лат — жан чы-
на са Слуц ка (больш за па ло ву 
ця жар ных у цэнт ры «Ма ці і дзі-
ця» — з рэ гі ё наў). Ня гле дзя чы 
на па рок сэр ца, у 2009 го дзе яна 
на ра дзі ла тут дзяў чын ку ва гой 
3900 г, а ця пер вось «прый шла 
па хлоп чы ка», мяр ку е мая ва га 
яко га так са ма бліз кая да той жа 
ліч бы. По бач — па цы ент ка з 
Жо дзі на з цяж кім цук ро вым 
дыя бе там. Па пя рэд нія спро бы 
вы на сіць дзі ця ака за лі ся ня ўда-
лы мі, але гэ та спро ба па він на 
за вяр шыц ца пос пе хам, бо ця-
жар нас ці ўжо 30—31 ты дзень. 
Ма ма пад клю ча на да пры бо ра, 

які па каз вае, што сэр ца ў дзі-
ця ці б'ец ца з нар маль най час-
та той. Не ка лі цук ро вы дыя бет 
на огул быў про ці па ка зан нем 
для ця жар нас ці, на ват па ка-
зан нем для яе пе ра ры ван ня, 
а ця пер тэх на ло гіі да зва ля юць 
жан чы не стаць ма май, а дзі ця ці 
з'я віц ца на свет без цяж кіх ус-
клад нен няў.

Су час ным аб ста ля ван нем 
асна шча на і рэ ані ма цыя, дзе 
мо гуць апы нуц ца жан чы ны і 
да ро даў, і пас ля, на прык лад, 
пла на вай апе ра цыі ке са ра ва 
ся чэн ня. Ёсць функ цы я наль-
ныя лож кі, апа рат штуч най 
вен ты ля цыі лёг кіх, ад бы ва ец-
ца кант роль жыц цё ва важ ных 
функ цый... У цэнт ра ёсць і рэ-
ані ма біль, які мо жа пры не аб-
ход нас ці да ста віць па цы ент ку 
з уста но вы ні жэй ша га ўзроў ню 
на вы шэй шы. Пра цуе бры га-
да круг ла су тач най эк стран най 

ме ды цын скай да па мо гі, якая 

па пер шым па тра ба ван ні вы-

яз джае ў лю бы ра ён для ака-

зан ня да па мо гі ця жар най або 

жан чы не пас ля ро даў.

У ро дах са мае не бяс печ-

нае — кро ва ця чэн не, што па-

тра буе эк стран най мед да па мо-

гі. Не ка лі ка рыс та лі ся шпры-

ца мі, а ця пер ёсць ма біль ны 

пер фу зар хут ка га на гня тан-

ня — пом па для ўнут ры вен най 

па да чы кры ві. Ёсць на ват ма-
біль ны рэнт ге на ла гіч ны апа-
рат, які да зва ляе не па срэд на 
ў па ла це пра вес ці не аб ход-
ныя да сле да ван ні, ка лі ўзнік-
лі па да зрэн ні, на прык лад, на 
пнеў ма нію... Шмат га доў су-
час ная ме ды цы на вы ра шае і 
рэ зус-кан флікт ма мы і дзі ця ці. 

Не каль кі спе цы яль ных пра цэ-

дур ра ту юць ма ло му жыц цё, 

не да юць па шко дзіць усе яго 

функ цыі і ор га ны.

Пры ваб на вы гля дае ін ды ві-

ду аль ная ра дзіль ная за ла для 

парт нёр скіх ро даў, дзе по бач 

з па ра дзі хай мо гуць жыць да 

вы піс кі са мыя бліз кія. Па коль кі 

звы чай ныя па цы ент кі цэнт ра 

ма юць, як бы ло ска за на, цяж-

кія па та ло гіі, то па ла ту час цей 

зай ма юць за меж ныя гра ма дзя-

не, га лоў ным чы нам, з Ра сіі і 

Укра і ны, хоць за час яе іс на-

ван ня тут па бы ва лі прад стаў-

ні кі 30 кра ін. Ін ша зем цам па да-

ба ец ца і ніз кі кошт, і кам форт. 

Толь кі з па чат кам ро даў сю ды 

пры во зяць усё тое, што для 

іх не аб ход на. На ра джаць тут 

мож на на ват у вер ты каль ным 

ста но ві шчы, што на зы ва ец ца, 

як ка му зруч ней. На пер шы 

по гляд ра дзіль ная за ла — як 
звы чай ны хат ні па кой



Асаб лі вас ці за хвор ван няАсаб лі вас ці за хвор ван ня  

КОЛЬ КІ 
ПРЫ ЧЫН 
У РА КУ 

СТРАЎ НІ КА?
Гэ та за хвор ван не мо жа спра ва ка ваць ня пра-
віль нае хар ча ван не, апё кі страў ні ка і стра ва-
во да (не пі це над та га ра чы чай!), ку рэн не і 
зло ўжы ван не ал ка го лем. Па вы ша юць ве ра-
год насць спад чын ная схіль насць і пе ра не се-
ныя апе ра цыі на гэ тым ор га не.

Што да хар ча ван ня, то ў пер шую чар гу тут вар та 
звяр нуць ува гу на лі шак са лё най і вэн джа най ежы 
ў ра цы ё не. Вя до ма так са ма, што ніт ра ты, па сту-
па ю чы ў наш ар га нізм, па вы ша юць кан цэнт ра цыю 
ніт ры таў, а гэ та ўжо са мыя што ні ёсць кан цэ ра-
ген ныя рэ чы вы. Раз драж няе слі зіс тую і моц ны ал-
ка голь. Па вы шае ры зы ку ўзнік нен ня ра ку страў ні-
ка і рэд кае ўжы ван не га род ні ны, фрук таў, на огул 
пра дук таў, ба га тых на ві та мі ны А, Е, С, хар чо выя 
ва лок ны.

Акра мя та го, ан ка ло гія ўз ні кае ў пер шую чар гу 
там, дзе ўжо ёсць ней кія хра ніч ныя змя нен ні, у гэ-
тым вы пад ку там, дзе па шко джа на слі зіс тая, ёсць 
той жа гаст рыт. Звя за ны ён пе ра важ на з бак тэ ры яй 
Helіcobacter pylorі, якую ад но сяць да кан цэ ра ге-
наў, але най больш не бяс печ ны хра ніч ны атра фіч ны 
гаст рыт з кі шэч най ме та пла зі яй — гэ та за па лен не, 
якое ў кож на га дзя ся та га хво ра га за кан чва ец ца 
ан ка ло гі яй. Част ка па лі паў страў ні ка — жа ле зіс тыя 
і адэ на ма тоз ныя — так са ма ма юць вы со кі па тэн цы-
ял пе ра хо ду ў рак і та му аба вяз ко ва вы да ляю цца. 
Ня рэд ка праб ле ма ўзні кае і на фо не яз вы, та му 
ўсе хво рыя з та кім ды яг на зам па він ны дас ка на ла і 
рэ гу ляр на на зі рац ца, што год пра хо дзіць фіб ра гаст-
ра ду а дэ нас ка пію з вы ка нан нем бія псіі.

Вя до ма, што ў сва я коў па цы ен таў з ра кам страў-
ні ка ры зы ка раз віц ця зла я кас най пух лі ны вы шэй 
больш як у тры ра зы. У та кіх па цы ен таў час цей вы-
яў ля юц ца і пе ра дра ка выя змя нен ні: па гро за атра-
фіч на га гаст ры ту або кі шэч най ме та пла зіі слі зіс тай 
аба лон кі страў ні ка пры клад на ў два ра зы вы шэй-
шая, чым у тых, хто не мае хво рых сва я коў.

— Па цы ен ты, у якіх вы яў ля ец ца зла я кас нае за-
хвор ван не страў ні ка, скар дзяц ца на агуль ную стом-
ле насць, зні жэн не або ад сут насць апе ты ту, боль у 
страў ні ку, ад чу ван не ця жа ру за гру дзі най пад час 
ежы, зні жэн не ва гі, — рас каз вае урач-рэнт ге но-
лаг 11-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска Мі ра сла ва 
СА УТА. — У та кіх вы пад ках не аб ход на тэр мі но ва 
звяр тац ца да ўра ча. Важ ным мо ман там за ста ец ца 
ля чэн не Helіcobacter pylorі-ін фек цыі, якое пра во-
дзіц ца па стан дарт ных схе мах. Тэ ра пія ўклю чае 
не менш за два ан ты бак тэ ры яль ныя прэ па ра ты, 
прэ па рат з гру пы ін гі бі та раў пра тон най пом пы, у 
не ка то рых вы пад ках пры зна ча ец ца прэ па рат віс му-
ту. Звы чай на ля чэн не пра цяг ва ец ца 14 дзён. Праз 
4—8 тыд няў пра па ну ец ца прай сці 13С-ды халь ны 
тэст або эзафагагастрадуадэнаскапію. Па спя хо вае 
вы да лен не Helіcobacter pylorі знач на зні жае ры зы-
ку раз віц ця ра ку, ад нак не вы да ляе яе поў нас цю, 
ка лі ўжо раз ві лі ся атра фія, кі шэч ная ме та пла зія 
або дыс пла зія.

Атра фіч ны гаст рыт, кі шэч ная ме та пла зія і 
дыс пла зія слі зіс тай аба лон кі страў ні ка лі чац ца 
пе радра ка вы мі змя нен ня мі. У та кіх вы пад ках рэ-
ка мен ду ец ца на зі ран не за ста нам слі зіс тай для 
вы яў лен ня ан ка ло гіі на са май ран няй ста дыі. Па-
тра бу ец ца рэ гу ляр нае (ад ад на го ра зу ў паў го да да 
ад на го ра зу ў тры-пяць га доў) пра вя дзен не ФГДС 
з бія псі яй
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Ро ды... у но вым фар ма це
Са мыя су час ныя тэх на ло гіі ў га лі не аку шэр ства, гі не ка ло гіі, пе ды ят рыі, 

не ана та ло гіі, ме ды цын скай ге не ты кі — у РНПЦ «Ма ці і дзі ця»
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Абсервацыйнае аддзяленне РНПЦ «Ма ці і дзі ця».

У якім ра ё не не маў лят ба га та?
На ра джаль насць у Дзяр жын скім ра ё не — ад на з са мых 

вя лі кіх па кра і не, 13 дзя цей на 1000 жан чын. Як ад зна ча юць у 
Дзяр жын скай цэнт раль най ра ён най баль ні цы, у апош нія га ды 
рас це і коль касць ро даў без ус клад нен няў. Ка лі ў 2013-м кож-
ныя 8—9-я ро ды бы лі з трэ цім або на ступ ны мі дзець мі, то 
ця пер гэ та кож ныя 5—6-я. У ра ё не — ка ля 600 шмат дзет ных 
сем' яў. За 5 га доў коль касць абор таў зні зі ла ся ўдвая, у тым 
лі ку дзя ку ю чы ар га ні за ва най ра бо це па пе рад аборт ным кан-
суль та ван ні з да па мо гай штат ных псі ха тэ ра пеў таў і псі хо ла гаў. 
Зні жа ец ца тут і коль касць сем' яў з бяс плод нас цю: 5 га доў та му 
ў кож най пя тай сям'і бы лі праб ле мы з за чац цем, а ця пер гэ та 
кож ная 7—8-я.

Сту дэнц кіх сем' яў ма ла ва та
Дзя ку ю чы маг чы мас цям пла на ван ня сям'і, 

кант ра цэп цыі, а так са ма пе рад аборт на му кан-

суль та ван ню з удзе лам псі хо ла гаў і псі ха тэ ра-

пеў таў коль касць абор таў год ад го ду зні жа-

ец ца. Хоць на дум ку кі раў ні ка гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Ма ту ля» Ве ра ні кі СЯР ДЗЮК 
тут яшчэ шмат ра бо ты: «Пе рад аборт ным кан-

суль та ван нем мы зай ма ем ся з 2011 го да, ка-

лі ра зам з Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя быў 

пра ве дзе ны пі лот ны пра ект у шас ці жа но чых 

кан суль та цы ях Мін ска. Во пыт быў ста ноў чы, і 

та му вось ужо тры га ды, як на за ка на даў чым 

уз роў ні за ма ца ва на пра да стаў лен не жан чы не, 

якая ідзе на аборт, маг чы мас ці псі ха ла гіч на га 

кан суль та ван ня, а ўра чы тым ча сам атры ма лі 

пра ва ад мо віц ца ад пра вя дзен ня та ко га ўмя-

шан ня. Да рэ чы, го ра дам, дзе ад мо ві лі ся ра біць 

аборт усе ўра чы, стаў Ла гойск. Ле тась за рэ-

гіст ра ва на 23 ты ся чы абор таў, ад нак та кую 

ліч бу мож на лі чыць за ні жа най, бо пры ват ныя 

цэнт ры не заў сё ды па ве дам ля юць гэ тыя да-

ныя. Ра зам з тым у ка мер цый ных мед цэнт рах 

так са ма ўжо з'я ві ла ся маг чы масць пра вя дзен-

ня пе рад аборт на га кан суль та ван ня з пры цяг-

нен нем ва лан цё раў.

На аборт, як пра ві ла, ідуць жан чы ны ва 

ўзрос це пас ля 26 га доў, у парт нёр скіх ста сун-

ках, з ад ным або дву ма дзець мі. Гэ та азна чае, 

што ў на шым гра мад стве іс ну юць моц ныя ўста-

ноў кі на ад на го-двух дзя цей. Боль шасць на-

шых сем' яў вы хоў ва юць ад но дзі ця. Не аб ход на 

ўплы ваць на мо ладзь, пад трым лі ваць сту дэнц-

кія сем'і, якіх у нас сён ня па кра і не ўся го... 400. 

Спа дзя ём ся, тут да па мо жа но вая іні цы я ты ва 

Бе ла рус ка га са ю за жан чын».


