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...За ноч у ста лі цы вы паў не вя лі-

кі снег, на ву лі цах не шмат люд на, і, 

зда ец ца, вя лі кі го рад не спя ша ец-

ца пра чы нац ца — як-ні як, вы хад-

ны. Мы ж на кі роў ва ем ся ту ды, дзе 

жыц цё не за мі рае ні днём, ні ўна-

чы, больш за тое, тут кож ныя су ткі 

на ра джа ец ца не каль кі дзя сят каў 

но вых жыц цяў. У фае 5-га ста ліч-

на га рад до ма — па куль ні вод на га 

на вед валь ні ка. На га-

дзін ні ку 10 ра ні цы. 

Нас су стра кае ад каз-

ны дзя жур ны аку-

шэр-гі не ко лаг Іры-

на КУХ ТА (на фота). 

Яе сён няш няя зме-

на па ча ла ся ў 8.30 і 

скон чыц ца а па ло ве 

на дзя вя тую ве ча ра. 

У гэ ты час Іры на Ста ні -

сла ваў на ад каз вае за 

ўсё, што ад бы ва ец ца 

ў ад дзя лен нях рад до-

ма: удзель ні чае ў кан-

сі лі у мах і апе ра цы ях, 

пад яе кант ро лем 

зна хо дзяц ца ўсе ра дзіль ныя за лы, 

яна ня се ад каз насць за эк стран ную 

да па мо гу, у тым лі ку і ў ад дзя лен-

ні вост рых гі не ка ла гіч ных хва роб, 

ку ды ў вы хад ныя і свя точ ныя дні 

пры во зяць з вост ры мі па та ло гі я мі 

жан чын з уся го Мін ска. Ме на ві та да 

яе, як да са ма га ква лі фі ка ва на га і 

во пыт на га ўра ча зме ны, звяр та юц-

ца па па ра ду ўсе два нац цаць дак-

та роў, якія ў гэ ты час дзя жу раць у 

роз ных ад дзя лен нях.

— У ро дах за раз зна хо дзіц ца 

ча ты ры жан чы ны. Сён ня рых ту-

ец ца ад на апе ра цыя: бу дзем ра-

біць ке са ра ва ся чэн не па цы ент цы, 

якая зна хо дзіц ца ў ад дзя лен ні рэ-

ані ма цыі з уме ра най прэ эмп лак сі-

яй (ус клад нен не ця жар нас ці, якое 

ха рак та ры зу ец ца па вы ша ным ціс-

кам, ацё ка мі, на яў нас цю бял ку ў 

ма чы), — ад ра зу ўво дзіць у курс 

спра вы Іры на Ста ні сла ваў на, але 

ад маў ля ец ца спраг на за ваць, якім 

ча ка ец ца дзя жур ства: — Бы вае, і 

20 ро даў пры меш і ўсё прой дзе спа-

кой на, а зда ра ец ца, што ад на па-

цы ент ка та кая цяж кая, што ўсю 
зме ну ад яе не ады хо дзіш.

Роды па-но ва му
Урач і аку шэр пры ём на га па коя, 

з яко га па чы на ец ца шлях у рад дом 

кож най жан чы ны, па куль сва бод-

ныя, з па чат ку іх зме ны сю ды ні-

хто не па сту піў: боль шасць дзя цей, 

па вод ле на зі ран няў ме ды каў, для 

з'яў лен ня на свет вы-

бі ра юць ноч. Пад ні ма-

ем ся ў ро да вае ад дзя-

лен не. Тут раз ме шча ны 

па ла ты і ра дза лы для 

жан чын без ін фек цый-

ных ус клад нен няў. За-

раз у аддзяленні тры

жан чы ны. На па сту — 

столь кі ж аку шэ рак. 

Кож ная з іх со чыць па 

ві дэа ма ні то рах за сва-

ёй па да печ най. У рад-

до ме пра цуе сіс тэ ма 

«ад ны ро ды — ад на 

аку шэр ка», ка лі жан чы-

не да па ма гае адзін і той 

жа спе цы я ліст. Яны зры ва юц ца з 

мес ца, ка лі не ка му з па цы ен так па-

трэб на да па мо га. З ле та гэ та га го-

да рад дом пра цуе па но вай сіс тэ ме: 

жан чы на на пра ця гу ўся го пе ры я ду 

ро даў і дзве га дзі ны пас ля іх зна хо-

дзіц ца ў ад ной ра дзіль най па ла це — 

ме на ві та так рэ ка мен дуе Су свет ная 

ар га ні за цыя ахо вы зда роўя.

— Жан чы ны ні на хві лі ну не 

за ста юц ца без на гля ду, хоць 

яны гэ та га, маг чы ма, і не ве да-

юць, ду ма юць, што іх па кі да юць. 

Ві дэа з кож най па ла ты, ра дза-

лы і апе ра цый най вы во дзіц ца на 

ма ні то ры на аку шэр скім па сту. 

А па каз чы кі КТГ пло да вы вод зяц ца

на мой ма ні тор у ар ды на тар скую, — 

зна ё міць з су час ны мі тэх на ло-

 гі я мі аку шэр-гі не ко лаг ро да ва га 

ад дзя лен ня Ган на ГА ДЗЯ Е ВА.

Іры на Кух та тлу ма чыць, што згод-

на з рэ ка мен да цы я мі Су свет най ар-

га ні за цыі ахо вы зда роўя, ка лі ро ды 

пра хо дзяць фі зі я ла гіч на, па трэ бы 

ў абяз боль ван ні ня ма. І ўсё больш 

жан чын свя до ма ад маў ля юц ца ад 

анес тэ зіі. Ад нак ка лі па цы ент ка про-

сіць абяз бо ліць, ура чы ідуць на су-

страч яе па жа дан ням. Адзін з ва ры-

ян таў — эпі ду раль ная ці спі наль ная 

анес тэ зія, та кім ме та дам ка рыс та-

юц ца і ў еў ра пей скіх клі ні ках.

— Мы прак ты ку ем ад тэр мі на ва-

нае пе ра ціс кан не пу па ві ны, — пра-

цяг вае рас каз ваць пра су час ныя 

па ды хо ды да ро даў Іры на Ста ні сла-

ваў на. — Ка лі дзі ця на ра джа ец ца, не 

пе ра ся ка ю чы пу па ві ны, мы вы клад-

ва ем яго на жы вот ма ці, на кры ва ем 

коў драч кай і да ем кры ху па ля жаць. 

Пер шы кан такт не маў ля ці з ма май 

«ску ра да ску ры» вель мі важ ны. Так 

яно су стра ка ец ца з той фло рай, якая 

бу дзе яго су пра ва джаць і да лей, до-

ма. Праз 1,5-2 хві лі ны пу па ві ну пе ра-

ся ка ем. Ка лі гэ та парт нёр скія ро ды і 

пра во дзіц ца ке са ра ва ся чэн не, яшчэ 

ў апе ра цый най дзі ця пры кла да ем да 

гру дзей ма мы, а за тым пе рад аём на 

ру кі та ту.

Парт нёр скіх ро даў, да рэ чы, у ра-

дзіль ным до ме з кож ным го дам усё 

больш. Ле тась іх бы ло паў ты ся чы, 

сё ле та ме ды кі ўпэў не ны, што ліч ба 

атры ма ец ца яшчэ боль шай.

— Ва ўсіх цы ві лі за ва ных 

кра і нах све ту ро ды пе ра важ на 

парт нёр скія. Не за леж на ад та-

го, ка го хо ча ба чыць жан чы на 

ся род сва іх парт нё раў — му жа, 

ма му, сяст ру, сяб роў ку, — яна 

мае на гэ та пра ва. Коль касць 

та кіх ро даў у нас так са ма па вя-

ліч ва ец ца. Аса біс та я іх вель мі 

люб лю, — пры зна ец ца Іры на 

Кух та. — Для кож най жан чы-

ны ро ды — стрэ са вая сі ту а цыя. 

Та му, ка лі ёсць ча ла век, яко му 

яна да вя рае і які яе пад трым лі-

вае, гэ та вель мі важ на. І парт-

нёр па ві нен пры хо дзіць, каб 

пад тры маць жан чы ну ў ро дах, 

а не ад ка гось ці яе аба ра няць.

...На дзея і Аляк сандр  (на 

фота) уся го два дні та му ста лі 

баць ка мі. Да з'яў лен ня на свет 

пер шын ца абод ва па ста ві лі ся 

ад каз на: за га дзя вы ра шы лі, што 

ро ды бу дуць парт нёр скія, ра зам 

на вед ва лі кур сы.

— Па мя таю, я пра бег Мін скі паў-

ма ра фон, па мыў ся і пе ра адзеў ся 

ў пры бі раль ні ганд лё ва га цэнт ра, 

і мы ра зам з На дзе яй па еха лі на 

кур сы, — рас каз вае Аляк сандр. 

На дзея да дае: — Для нас парт нёр-

скія ро ды — не ней кі мэй нстрым, а 

ўсвя дом ле ны вы бар. Пад трым ка 

му жа прый шла ся вель мі да рэ чы. 

На прык лад, да вя ло ся па ву чыц ца 

сін хрон на ды хаць, але гэ та мне 

вель мі да па ма га ла пад час ро даў.

Да рэ чы, да вы ба ру рад до ма ма-

ла дая сям'я так са ма па ста ві ла ся 

сур' ёз на: чы та лі вод гу кі, уліч ва лі маг-

чы мас ці да ро да ва га аб сле да ван ня і 

ўмо вы ў пас ля ро да вых па ла тах.

— Сын, да рэ чы, на ра дзіў ся як-

раз у дзень на ша га зна ём ства, 

толь кі праз ча ты ры га ды, — з го-

 на рам ка жа ма ла ды баць ка. — 

А па чуц ці ад яго на ра джэн ня мож-

на па раў наць хі ба з ад чу ван нямі 

пас ля паў ма ра фо ну.

Ні на Сяр ге еў на 
на ра дзі ла ся!

Па куль да за пла на ва най на 

12 га дзін апе ра цыі яшчэ за ста ец-

ца час, ідзём ту ды, дзе ўсё са мае 

ўзру шаль нае яшчэ на пе ра дзе: 

Іры на Ста ні сла ваў на пра во дзіць 

нас у «сваё» ад дзя лен не — па та-

ло гіі ця жар нас ці. Тут зна хо дзяц ца 

жан чы ны на роз ных тэр мі нах, якія 

ма юць па трэ бу ў кант ро лі спе цы-

я ліс таў. Дзве бу ду чыя ма мы — 
На тал ля і Ка ця ры на — тра пі лі ў ста-
цы я нар на поз ніх тэр мі нах і жар ту-
юць, што «ця жар ны мі ад сюль ужо не 
вый дуць». Умо вы ў рад до ме на зы ва-
юць вы дат ны мі, а рэ жым — са на тор-
ным, што да па ма гае пад рых та вац ца 
да ро даў і ма раль на, і фі зіч на.

— Тут вы дат ная за ла ля чэб най 

фіз куль ту ры. У буд ныя дні мы зай-

ма ем ся з ін струк та рам: вы кон ва ем 

прак ты ка ван ні на фіт бо ле, ву чым-

ся пра віль на му ды хан ню, што спат-

рэ біц ца пад час ро даў, — рас каз вае 

На тал ля. — Нас ад ра зу пры вя лі ў 

то нус: пас ля тыд ня за ня ткаў ад чу-

 ва еш ся бе не ля жа чым хво рым, 

а зда ро вым ак тыў ным ча ла ве кам, — 

усмі ха ец ца На тал ля.

Да рэ чы, фіт бо лы ма юц ца ў пе-

рад ро да вых і ро да вых па ла тах — 

жан чы на мо жа ска рыс тац ца ад ным 

з іх для аб ляг чэн ня бо лю. У рад до ме 

пры ня ты сва бод ныя па во дзі ны пад-

час ро даў: да зва ля ец ца ха дзіць, ся-

дзець, вы кон ваць прак ты ка ван ні — 

усё, што па жа дае бу ду чая ма ма.
Пе рад апе ра цы яй (ке са ра ва 

ся чэн не, на га да ем, бу дуць ра біць 
жан чы не з уме ра най прэ эмп лак сі яй 
на 36-м тыд ні ця жар нас ці, стан жан-
чы ны не да зва ляе да лей вы нош-

ваць дзі ця) Іры на Ста ні сла ваў на 

дае апош нія рэ ка мен да цыі пер са на-

лу ў ро да вым ад дзя лен ні: асаб лі вую 

ўва гу — па каз чы кам КТГ, ад ной з 

жан чын зра біць ін' ек цыю. У апе ра-

цыі за дзей ні ча на бры га да анес тэ-

зі ё ла гаў-рэ ані ма то ла гаў, два аку-

шэ ры-гі не ко ла гі, урач-не ана то лаг, 

апе ра цый ная мед сяст ра, аку шэр ка, 

а так са ма бры га да дзі ця чай рэ ані-

ма цыі, па коль кі дзі ця не да но ша нае 

і іх да па мо га мо жа спат рэ біц ца. 

Жан чы ну пры во зяць да апе ра цый-

най, ад хва ля ван ня — на тва ры слё-

зы. Праз дзя ся так хві лін іх зме няць 

слё зы ра дас ці.

— Ні на Сяр ге еў на на ра дзі ла ся, — 

вы ма ві ла шчас лі вая жан чы на,

ка лі ўра чы па ве дам ля юць, што ў 

яе дзяў чын ка.

Апе ра цыя доў жы ла ся 28 хві лін, і 

пас ля жан чы ну зноў на кі роў ва юць 

у рэ ані ма цыю — пад апе ку дзя жур-

на га анес тэ зі ё ла га-рэ ані ма то ла га 

Аляк сея Ду бо ві ка, дзе яна пра бу дзе 

яшчэ пэў ны час. А вось Ні ну Сяр-

 ге еў ну (ня гле дзя чы на ва гу 

2500 гра маў, дзяў чын ка аб са лют на 

зда ро вая) пас ля не аб ход ных пра-

цэ дур да стаў ля юць у па ла ту ін тэн-

сіў най тэ ра піі пад на гляд док та ра 

Ма ры ны Зу е вай. Тут зна хо дзяц ца 

дзет кі, якія ма юць па трэ бу ў на зі-

ран ні ці ля чэб ных пра цэ ду рах — 

у пры ват нас ці з жаў ту хай но ва на-

 ро джа ных, ад моў ным рэ зус-фак та-

рам ма ці, не да но ша ныя. Пры не аб-

ход нас ці яны зна хо дзяц ца тут па ста-

ян на не каль кі дзён, не ка то рых ад ра зу 

пас ля пра вя дзен ня ля чэб ных пра цэ-

дур вяр та юць ма мам. У лю бым вы-

пад ку жан чы ны мо гуць іх на вед ваць 

і кар міць. З па лат ін тэн сіў най тэ ра піі 

дзе так пры неабходнасці пе ра вод-

зяць у пе ды ят рыч нае ад дзя лен не — 

на дру гі этап вы ходж ван ня.

Усё маг чы мае 
і на ват больш

— Што ад чу ва еш, ка лі на ра-

джа ец ца дзі ця? Маг чы ма, ка мусь ці 

зда ец ца, што ў док та ра па він на на-

дыс ці эма цы я наль нае вы га ран не. 

На са май спра ве ад чу ва еш ся бе 

гэ так жа, як і 20 га доў та му: га то вы 

за пла каць ад ра дас ці ра зам з ма-

 май. Гэ та са мы пры ем ны мо мант 

у на шай пра фе сіі. Ра зам з ма ла ды мі 

ма ма мі мы за ра джа ем ся ста ноў чы-

мі эмо цы я мі, — пры зна ец ца Іры на 

Кух та, якая пры свя ці ла аку шэр ству 
21 год, 14 з іх яна пра цуе ў 5-м рад-

до ме. — Вель мі пры ем на, што ма-

мы нас не за бы ва юць. Ня даў на са 

мной звя за ла ся жан чы на, у якой 

на ра дзі ла ся не да но ша нае дзі ця 

ва гой уся го 950 гра маў. Мы яго 

вы ха дзі лі і пад га да ва лі. За раз яму 

ўжо го дзік — аб са лют на зда ро вае 

дзі ця. Ма ма да гэ туль нам вель мі 

ўдзяч ная. Ка лі б да вя ло ся вы бі раць 

спе цы яль насць, я зноў яе вы бра ла б, 

хоць пра ца аку шэ ра-гі не ко ла га 

вель мі скла да ная. За га дзя ні ко лі 

не ве да еш, якой атры ма ец ца пра-

цоў ная зме на, у коль кі вер неш ся 

да до му. Урач не зні ме паль чат кі і 

не пой дзе з апе ра цый най, ка лі скон-

чыў ся яго пра цоў ны дзень. Трэ ба не 

толь кі завяршыць апе ра цыю, але і 

пры зна чыць да лей шае ля чэн не, па-

на зі раць за ста нам пра апе ра ва най 

па цы ент кі. Са мае га лоў нае, якой 

бы скла да най ні вы да ла ся зме на, — 

каб ма мы і дзе ці бы лі зда ро выя. 

І кож нае дзя жур ства ста ра еш ся пра -

вес ці так, каб ад чу ваць, што ты зра-

біў усё маг чы мае і не маг чы мае для 

та го, каб так і бы ло.

У дак та роў свае пры кме ты, і па-

вод ле ад ной з іх не вар та жа даць уда-

ла га дзя жур ства ці спа кой най но чы, 

та му на раз ві тан не Іры не Ста ні сла-

ваў не зы чым гэ та га толь кі ў дум ках. 

За су ткі, пад час якіх мы пяць га дзін 

пра вя лі ў ра дзіль ным до ме, тут з'я ві-

ла ся на свет 13 дзя цей.

У 5-ы рад дом трап ля юць бу ду-

чыя ма мы, якія ад но сяц ца да 

яго па тэ ры та ры яль най пры-

кме це. Так са ма на ра джаць 

сю ды на кі роў ва юць жан чын 

з не ўра ла гіч ны мі і гі не ка ла гіч-

ны мі па та ло гі я мі, у пры ват нас-

ці з мі ё май вя лі кіх па ме раў. 

А так са ма жан чын, у якіх пяць 

і больш дзя цей. Мож на тра піць 

сю ды і на плат най асно ве.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Больш фо та гля дзі це 

на сай це www.zvіаzdа.bу.

Ра дзіль ны дом № 5 зда дзе ны 

ў снеж ні 2015 го да. Но вы 

9-па вяр хо вы бу ды нак 

ад бу да ва ны з «ну ля» за мест 

ста ро га 3-па вяр хо ва га. 

Ка лі ра ней тут пры ма лі 

да 3,5 ты ся чы ро даў у год, 

то ле тась — 5565. У ста рым 

бу дын ку пас ля ро даў 

жан чы ны раз мя шча лі ся 

ў 6-7-мес ных па ла тах, ця пер 

яны раз лі ча ны на 1-3 ча ла век.

Ро ды — для кож най жан чы ны пра цэс уз ру шаль ны, ка лі 

не ска заць па ло ха ю чы. Шмат лі кія фо ру мы ў ін тэр нэ це, рас ка зы 

сяб ро вак і ле ген ды не да да юць ду шэў на га спа кою. Мы 

на ве да лі адзін з са мых вя лі кіх і су час ных ста ліч ных рад да моў 

у вы хад ны дзень і ўпэў ні лі ся, што на ра джаць у ня дзе лю гэ так 

жа бяс печ на, як і ў лю бы пра цоў ны дзень. Без ква лі фі ка ва най 

да па мо гі вы не за ста ня це ся дак лад на. Маг чы ма, нех та, 

па чы таў шы наш рэ пар таж, па зба віц ца ха ця б ад ад на го 

з мі фіч ных уяў лен няў пра ро ды.

БЕЗ СТРА ХУ І ПА ПРО КУ
Не каль кі га дзін на дзя жур стве ў раддоме 
пра вя лі ка рэс пан дэн ты «Звяз ды»

Падчас аперацыі.


