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— Не аб ход на ад ра зу за ўва-
жыць, што не сён ня і на ват не ўчо-
ра з'я ві лі ся спе цы я ліс ты, якія па 
сва іх, у пер шую чар гу рэ лі гій ных, 
по гля дах, ад маў ля юц ца пе ра ры-
ваць ця жар насць. Прос та гэ тая 
з'я ва іс на ва ла на ўзроў ні вус най 
да моў ле нас ці. Ад нак ця пер мі ніс-
тэр ства спра буе афор міць па доб-
ную маг чы масць на за ка на даў чым 
уз роў ні. Па куль та кая нор ма не 
пры ня та, і мы не мо жам дэ та лё-
ва аб мяр коў ваць, як гэ та бу дзе 
на прак ты цы. Мяр ку ец ца, што 
та кія пы тан ні бу дуць вы ра шац ца 
па вод ле пісь мо вай за явы на імя 
га лоў на га ўра ча ля чэб най уста но-
вы. Са мае важ нае, што тут па він на 
за бяс пе чыць Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя, — па доб ная ад мо ва не 
па він на ства раць па гро зу ля чэб на-
му пра цэ су. Ка лі ў ля чэб най уста-
но ве пра цу юць адзін-два ўра чы, то 
па доб ная па ста ноў ка пы тан ня на-
огул мо жа па гра жаць ар га ні за цыі 
ля чэб на га пра цэ су, та му га лоў ны 
ўрач мае пра ва і не пры няць ад мо-
ву спе цы я ліс та.

— Ці не стра ціць у зар пла це 
той, хто бу дзе ад маў ляц ца ад хі-
рур гіч ных ме та даў пе ра ры ван ня 
ця жар нас ці?

— За хі рур гіч ную ак тыў насць на-
огул пра ду гле джа на пэў ная да пла-
та. На пра ця гу ме ся ца спе цы я ліст 
па ві нен зра біць пэў ную коль касць 
хі рур гіч ных умя шан няў. Ад нак гэ-
та не асноў ны від апе ра тыў най ак-
тыў нас ці ўра ча-гі не ко ла га. Нель га 
ска заць, што іс тот ным чы нам тут 
мо жа паў плы ваць вы ка нан не ме-
на ві та пе ра ры ван няў ця жар нас ці. 
Сён ня ў ся рэд нім на жа но чую кан-
суль та цыю, якая аб слу гоў вае ка ля 
27–29 ты сяч жан чын, пры па дае не 
больш за 6–7 вы пад каў пе ра ры ван-
няў на тыд ні.

— Мо жа быць, ка ар ды на цый-
ная ра да не ўза ба ве схі ліц ца да 
пры знан ня не аб ход нас ці за ба-
ро ны абор таў?

— За ба ро на пра вя дзен ня 
абор таў не з'яў ля ец ца асноў ным 
ці адзі ным ме та дам у па вы шэн ні, 
ска жам, дзе та ра джэн ня. Ра зам 
з тым рап тоў ная за ба ро на мо жа 
вы клі каць па гар шэн не сі ту а цыі. У 
нас з'я вяц ца вы пад кі кры мі наль ных 
умя шан няў, вы рас туць па каз чы кі 
ма ця рын скай смя рот нас ці. У са-
вец кі час, ка лі іс на ва ла прак ты ка 
та кой за ба ро ны, бы лі ў нас і фак ты 
гі бе лі жан чын у вы ні ку кры мі наль-
ных абор таў.

У пер шую чар гу не аб ход на 
пра ца ваць на пра фі лак ты ку, за-
ха ван не рэ пра дук тыў на га зда роўя. 
Ад на ча со ва су мес на з рэ лі гій ны мі 
кан фе сі я мі ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны 
сён ня вя дзец ца ра бо та па ма ты-
ва цыі жан чын на за ха ван не ця-
жар нас ці. Урач-гі не ко лаг не толь кі 
дае ін фар ма цыю аб маг чы мых ус-
клад нен нях, звя за ных з па доб ным 

апе ра тыў ным умя шан нем, але 
на кі роў вае жан чы ну на кан суль-
та цыю да псі хо ла га або псі ха тэ-
ра пеў та, ці ў ка бі нет пла на ван ня 
сям'і. Каб жан чы на ме ла маг чы-
масць усё яшчэ раз аб ду маць і 
пры няць уз ва жа нае ра шэн не. Да 
гэ тай ра бо ты ак тыў на пад клю ча-
юц ца і ва лан цё ры ад роз ных кан-
фе сій, якія па кі да юць у жа но чых 
кан суль та цы ях ін фар ма цыю па 
гэ тай тэ ме, у не ка то рых вы пад ках 
су стра ка юц ца з па цы ент ка мі. Пры 
лю бым рас кла дзе ўрач-гі не ко лаг 
пра во дзіць і паў тор ную кан суль та-
цыю, на якой ужо ідзе раз мо ва аб 
да лей шым пла на ван ні сям'і і ме та-
дах за сця ро гі.

— Та кая дзей насць пры но сіць 
свой плён?

— Без умоў на. У ся рэ дзі не 
1990-х што дня ка ля дзе ся ці-пят-
на цца ці жан чын звяр та лі ся ў жа-
но чую кан суль та цыю для пе ра ры-
ван ня ця жар нас ці. Ця пер вы пад каў 
не так мно га. Су час ныя жан чы ны 
больш ве да юць, усве дам ля юць ры-
зы кі для рэ пра дук тыў на га зда роўя, 
імк нуц ца са чыць за сва ім зда роў ем 
і пла на ваць на ра джэн не дзя цей. У 
на шай кра і не іс тот на зні зі лі ся ста-
тыс тыч ныя ліч бы ва ку ум-ас пі ра-
цый і мі ні-абор таў.

— А ча му ўсё ж та кі жан чы ны 
схі ля юц ца да пе ра ры ван ня ця-
жар нас ці?

— Звы чай ная пры чы на для та ко-
га ра шэн ня — не га тоў насць узяць 
на ся бе но выя кло па ты. Паз ней, ка-
жуць жан чы ны, — так, аба вяз ко ва, 
але не ця пер. Вось ча му мы ста ім 
на па зі цыі не аб ход нас ці пла на ван-
ня сям'і. У Еў ро пе, на прык лад, як 
толь кі дзяў чы на пры мае ра шэн не 
аб па чат ку па ла во га жыц ця, яна 
аб мяр коў вае з гі не ко ла гам пры-
ман не араль ных кант ра цэп ты ваў. 
У раз ві тых кра і нах ся рэд не ста тыс-
тыч ная жан чы на ўжы вае араль ную 
кант ра цэп цыю ка ля 10 га доў да мо-
ман ту пла на ван ня пер шын ца. Пас-
ля на ра джэн ня той коль кас ці дзя-
цей, якую жа дае мець кан крэт ная 
сям'я, жан чы на зноў вяр та ец ца да 
араль най кант ра цэп цыі. Ма ла дыя 
жан чы ны та кім чы нам не ры зы ку-
юць сва ім рэ пра дук тыў ным і псі-
ха ла гіч ным зда роў ем. У нас яшчэ 
па куль за ста юц ца ма ла дыя лю дзі, 
якія раз ва жа юць «як бу дзе, так і 
бу дзе».

Ка лі юнак і дзяў чы на вы ра шы лі 
жыць па ла вым жыц цём, то за да ча 
на шай служ бы — пра па на ваць тое, 
што мы мо жам, для за ха ван ня фі-
зіч на га і псі ха ла гіч на га зда роўя па-
ры. З дру го га бо ку, вя до ма, асноў-
ная ра бо та вя дзец ца ў тым кі рун ку, 
каб мо ладзь свя до ма раз ва жа ла 
над больш поз нім па чат кам па ла-
во га жыц ця. Гэ та спры яе зні жэн ню 
рас паў сюдж ван ня ін фек цый, якія 
пе ра да юц ца па ла вым шля хам, тых 
жа не за пла на ва ных ця жар нас цяў. 

І трэ ба ска заць, кож нае на ступ нае 
па ка лен не ўсё больш ад каз на ста-
віц ца да та го, каб не па зба віць ся бе 
ў бу ду чыні маг чы мас ці на ра джэн ня 
зда ро вых дзя цей.

— Пла на ван не сям'і, ад сут-
насць за ба ро ны на абор ты па-
гар ша юць дэ ма гра фіч ную сі ту-
а цыю?

— За ба ро на абор таў не па-
вя лі чыць на ра джаль насць. Гэ та-
га мож на да сяг нуць з да па мо гай 
эфек тыў на га ля чэн ня бяс плод ных 
пар. У гэ тым сэн се вель мі важ ныя 
агуль ныя па каз чы кі зда роўя на шых 
жан чын. У су час ных умо вах яны 
прос та аба вя за ны кла па ціц ца пра 
тое, каб кож ная ця жар насць бы-
ла жа да най, каб пра ця ка ла нар-
маль на, без ус клад нен няў, і каб 
за вяр шы ла ся нар маль ны мі ро да-
мі. На жаль, сён ня рэ пра дук тыў нае 
зда роўе на шых гра ма дзян аслаб-
ле нае, а ся род жан чын рэ пра дук-
тыў на га ўзрос ту рас паў сю джа на і 
эк стра ге ні таль ная па та ло гія. Хоць 
мы і ка жам пра вя лі кія да сяг нен-
ні су час най ме ды цы ны, дзя ку ю чы 
якім жан чы ны на ват з пе ра са джа-
най ныр кай ці пас ля апе ра цыі на 
сэр цы мо гуць рэа лі за ваць сваю 
ма ру стаць ма ці. Але гэ та зу сім не 
так лёг ка.

Важ ным мо ман там у га лі не пла-
на ван ня сям'і ста ла і ўка ра нен не 
ме ды ка мен тоз на га абор ту — як 
най больш ашчад на га ме та ду пе-
ра ры ван ня ця жар нас ці. Тут ня ма 
ін стру мен таль на га ўмя шан ня ў 
мат ку, а зна чыць, мы за хоў ва ем 
рэ пра дук тыў нае зда роўе жан чы ны. 
Ра зам з тым псі ха ла гіч ная траў ма 
так са ма мен шая. Прэ па ра ты па-
доб на га кштал ту мо жна на быць 
толь кі ў ля чэб ных уста но вах. Пер-
шы гар ма наль ны прэ па рат жан-
чы на пры мае ў пры сут нас ці ўра ча, 
пас ля ча го на пра ця гу пры клад на 
дзвюх га дзін за ста ец ца ў ля чэб-
най уста но ве. Дру гі гар ма наль ны 
прэ па рат жан чы на пры мае ў хат-
ніх умо вах. Пры гэ тым па цы ент ка 
па пя рэдж ва ец ца аб усім, што яна 
па він на мець на ўва зе. Кошт двух 
прэ па ра таў скла дае пры клад на 
700 ты сяч руб лёў. Сё ле та мы змо-
жам атры маць пер шую ста тыс тыч-
ную ліч бу за мі ну лы год па коль кас-
ці пра ве дзе ных ме ды ка мен тоз ных 
абор таў у кра і не.

— Ме тад хоць і ашчад ны, але 
па боч ныя эфек ты, на пэў на, так-
са ма ёсць…

— Па боч ныя эфек ты ёсць у 
кож на га ме ды цын ска га ме та ду. 
Ця жар насць, зда ра ец ца, за хоў ва-
ец ца. Але гэ та бы вае ў вель мі рэд-
кіх вы пад ках.

— Ка лі мы ка жам пра ад маў-
лен не ме ды каў ад пе ра ры ван ня 
ця жар нас ці, то ма ем на ўва зе і 
ад маў лен не ад пры зна чэн ня ме-
ды ка мен тоз на га абор ту?

— У гэ тым сэн се раз мо ва ідзе 
вы ключ на аб хі рур гіч ным пе ра-
ры ван ні — ва ку ум-ас пі ра цыі і мі-
ні-абор це. Та му мы і пра цу ем над 
тым, каб у вы пад ку не аб ход нас ці 
пе ра ры ван ня ця жар нас ці пры мя-
няў ся са мы ашчад ны ме тад. Ін шая 
рэч, для яго пра вя дзен ня пры зна-
ча ны вель мі сціс лы тэр мін — не аб-
ход на звяр нуц ца да ўра ча да 49 дня 
ця жар нас ці.

Дэ мог раф, рэ дак тар ка пар та ла www.pro-
lіfe.by Тац ця на ТА РА СЕ ВІЧ мяр куе, што 
трэ ба ру хац ца да лей і іс ці да поў най за-
ба ро ны абор таў у кра і не.

— У Іта ліі 90 пра цэн таў ура чоў ад маў ля-
юц ца пе ра ры ваць ця жар насць. Так што на ша 
но вая тэн дэн цыя — вель мі пра віль ная. Ад нак 
усё роў на раз мо ва ідзе аб тым, што ў пэў най 
сі ту а цыі кі раў ніц тва ўста но вы мо жа і ад мо віць 
ура чу або прос та пра па на ваць пе ра ква лі фі-
ка вац ца.

— Мо жа быць, са свое асаб лі вы мі пе ра-
ка нан ня мі не вар та іс ці ў аку шэр ства?

— Аку шэр ства спрад ве ку бы ло га лі ной ро-
да да па мо гі. А ў нас сён ня раз ві ва ец ца аба-
ртыў ная, а не ро да да па мож ная прак ты ка. Па-
вод ле па зі цыі між на род ных экс пер таў, аборт 
не з'яў ля ец ца ме ды цын скай не аб ход нас цю 
для ра та ван ня жыц ця ма ці. Ёсць прын цы по-
вая роз ні ца па між абор там і не аб ход ны мі ме-
ды цын скі мі пра цэ ду ра мі, якія пра вод зяц ца, 
каб ра та ваць жыц цё ма ці, на ват ка лі та кое 
ўмя шан не пры во дзіць да стра ты жыц ця яе 
бу ду ча га дзі ця ці… У Іс па ніі ўвод зяц ца аб ме-
жа ван ні на абор ты. Там пе ра ры ван не ця жар-
нас ці да 12 тыд няў маг чы мае, ка лі ця жар насць 
на сту пі ла ў вы ні ку згвал та ван ня, а пас ля 
12 тыд няў — пры на яў нас ці па гро зы жыц цю 
жан чы ны. У шэ ра гу раз ві тых кра ін, да рэ чы, 
раз віц цё ме ды цы ны да зва ляе ра та ваць жыц цё 
і жан чы ны, і бу ду ча га дзі ця ці. Гэ та ме ды цы на 
зуcім ін шай якас ці, якая дзей ні чае па вод ле 
ма дэ лі «два па цы ен ты».

— Вы лі чы це, на ша кра і на ў цэ лым і бе-
ла рус кія жан чы ны ў пры ват нас ці цал кам 
га то выя да та ко га па ды хо ду?

— У нас вя лі кая коль касць ура чоў вы рас ла 
на прак ты цы пра вя дзен ня абор таў, і ім сён ня 
скла да на ацэнь ваць сі ту а цыю. Аборт — гэ та 
не ме ды цын ская ма ні пу ля цыя, а са цы яль ная 
з'я ва. Не трэ ба ба яц ца за ба ро ны абор таў у 
на шай кра і не. Мы за ха ва ем дзя цей, за бяс пе-
чым на ша дэ ма гра фіч нае раз віц цё, бу ду чы ню 
бе ла рус ка га на ро да. Нам прос та не аб ход на 
ўка ра ніць комп лекс за ха даў. На ла дзіць ін фар-
ма ван не гра ма дзян, па чы на ю чы ўжо з дзі ця ча-
га ўзрос ту. У шко лах мог бы з'я віц ца прад мет 
«Каш тоў насць ча ла ве ча га жыц ця». Жыц цё 
кож на га ча ла ве ка — гэ та не па рыў нае цэ лае, 
якое па чы на ец ца ў мо мант за чац ця і пра хо-
дзіць роз ныя эта пы да смер ці. У на ву цы гэ-
тым эта пам да юц ца роз ныя наз вы — «зі го та», 
«блас та цыст», «эмб ры ён», «плод», «не маў-
ля», «дзі ця», «пад ле так» і «да рос лы». Кож нае 
не на ро джа нае дзі ця з мо ман ту свай го за чац ця 
з'яў ля ец ца ча ла ве кам.

— Ад на го ін фар ма ван ня бу дзе да стат-
ко ва?

— Не да стат ко ва ска заць, што аборт — гэ-
та дрэн на, што гэ та зні шчэн не жыц ця дзі ця ці і 
зда роўя жан чы ны. Жан чы не на раз да рож жы 
не аб ход на да па маг чы, пра да ста віць пра фе-
сій ную кан суль та цыю. Хут чэй за ўсё, яе ра-
шэн не зра біць аборт аб умоў ле на скла да нас-
ця мі, якія вар та пе ра ча каць. А мо жа, прос та 

не абу дзі ла ся ма ты ва цыя да на ра джэн ня дзі-
ця ці. У на шым гра мад стве дзей ні чае жорст кая 
рэ пра дук тыў ная ўста ноў ка — ад но-два дзі ця-
ці, і хо піць. Чац вёр та га — ні за вош та, з мя не 
смя яц ца бу дуць! Бу ду чым баць кам не аб ход на 
да па маг чы адап та вац ца да но вых аб ста він. 
Мы па він ны га ва рыць не аб пра ве на аборт — 
та ко га пра ва прос та не іс нуе! — а вы ключ на 
аб пра ве на жыц цё, на ра джэн не дзі ця ці, на 
ма ця рын ства. Ка лі ў нас за ха ва ец ца ла яль нае 
стаў лен не да аба ртыў най прак ты кі, зна чыць, 
мы ні ко лі не ра за рвём гэ ты лан цуг. Ма ці, якая 
не ка лі ра бі ла аборт, апры ёры да пус кае та кі 
ход па дзей і для сва ёй ня поў на га до вай ця-
жар най дач кі.

— Ві даць, за ба ра ніць абор ты не так і 
прос та…

— Ду маю, па він на быць ад па вед ная дзяр-
жаў ная пра гра ма. Сло вы «пла на ван не сям'і» 
трэ ба пе ра крэс ліць. Ад па вед ную служ бу за-
крыць, па коль кі гэ та спры яе ран няй сек су а-
лі за цыі па длет каў, рос ту абор таў і вы пад каў 
бяс плод нас ці. За мест гэ та га па трэб на служ ба 
да па мо гі, у якой ра зам бу дуць пра ца ваць псі-
хо лаг, аку шэр-гі не ко лаг, са цы яль ны ра бот нік, 
юрыст — для пад трым кі ў кры зіс най сі ту а цыі. 
Та кая служ ба мо жа функ цы я на ваць як у ме д-
у ста но вах, так і на ба зе са цы яль ных цэнт раў.

У Ра сіі, на прык лад, ёсць прак ты ка пра да-
стаў лен ня маг чы мас ці пра жы ван ня ця жар-
най жан чы не, якая апы ну ла ся ў скла да най 
жыц цё вай сі ту а цыі, на нейт раль най тэ ры то-
рыі — здым най ква тэ ры або спе цы я лі за ва ным 
цэнт ры. Пэў ная іза ля цыя ад бліз кіх да па ма гае 
жан чы не ўсё аб ду маць. За гэ ты час баць кі, 
муж звы ка юц ца з но вы мі аб ста ві на мі. Ста сун кі 
ад наў ля юц ца. І дзі ця ра ту ец ца.

— Жан чы на мае пра ва пе ра ры ваць ця-
жар насць па пэў ных па ка зан нях — пры на-
яў нас ці, ска жам, ге не тыч ных ад хі лен няў у 
пло да…

— Я не ба чу праб ле мы ў на ра джэн ні і вы-
ха ван ні дзя цей з сін дро мам Даў на. «Ліш няя» 
хра ма со ма не мо жа быць на го дай для па збаў-
лен ня дзі ця ці пра ва на жыц цё. У гэ тым сэн се 
па трэб на толь кі ства рыць асаб лі выя ўмо вы 
для асаб лі вых дзя цей. На ват ка лі ў вы пад ку 
не вы леч на га за хвор ван ня дзі ця гі не, то гэ та 
не па збеж ная рэ аль насць, а не на ўмыс нае за-
бой ства. Ня ма ні пад стаў, ні ар гу мен таў, каб 
па збаў ляць жыц ця.

— Мож на «пры му сіць» жан чы ну на ра-
дзіць, але хто пас ля бу дзе «пры му шаць» 
яе вы хоў ваць дзі ця?

— Аб са лют ная боль шасць пас ля ро даў не 
кі дае дзя цей, але не аб ход на ду маць пра раз-
віц цё служ бы ўсы наў лен ня. На За ха дзе знач-
ны пра цэнт лю дзей усы наў ляе дзя цей, у нас 
рух так са ма ёсць. Ад нак трэ ба іс ці да лей. У 
Ра сіі і ін шых кра і нах ужо ёсць прак ты ка ад-
крыц ця бэ бі-бок саў для пад кі ды шаў. Ах вот ных 
за браць дзі ця з та ко га бэ бі-бок са на ват больш, 
чым кі ну тых дзя цей.
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Ні я кіх сур' ёз ных до ка заў, 
якія па цвер дзі лі б шко ду 
со та вай су вя зі для зда роўя, 
да гэ туль ня ма. Ка лі тэ ле-
фон вы пу шча ны вя до мым 
вы твор цам, сер ты фі ка ва-
ны, зна чыць, вы пра мень-
ван не ад яго ўклад ва ец ца 
ва ўста ноў ле ныя гі гі е ніч-
ныя нар ма ты вы.

Па вод ле слоў вя ду ча га ін-
жы не ра ла ба ра то рыі фі зіч ных 
фак та раў Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і 
гра мад ска га зда роўя Мі ка лая 
БА БЕ ЛЯ, па-пер шае, у ай чын-
ных са ні тар ных пра ві лах рэг ла-
мен ту ец ца раз мя шчэн не ан тэн 
ба за вых стан цый (яны па трэб-
ны для ар га ні за цыі 
су вя зі тэ ле фо на з 
ка му та та рам) — 
згод на з па тра-
ба ван ня мі Тэх ніч-
на га рэг ла мен ту 
па элект ра су вя зі 
Еў ра А зЭС. Раз мя-
шчэн не ба за вых 
стан цый сіс тэм 
со та вай ру хо май 
элект ра су вя зі і 
шы ро ка па лос на-
га бес пра вод на га 
до сту пу на бу дын-
ках да школь ных і агуль на аду-
ка цый ных уста ноў, ар га ні за цый 
ахо вы зда роўя для дзя цей, ста-
цы я нар ных азда раў лен чых ла ге-
раў і ін тэр на таў усіх ты паў, а так-
са ма на тэ ры то ры ях зя мель ных 
участ каў та кіх аб' ек таў су пра ва-
джа ец ца ацэн кай ры зы кі маг чы-
ма га не спры яль на га ўздзе ян ня 
элект ра маг ніт ных па лёў на лю-
дзей, якія бу дуць зна хо дзіц ца ў 
та кіх бу дын ках і на тэ ры то ры ях 
та кіх зя мель ных участ каў. Мес-
цы раз мя шчэн ня ан тэн ба за вых 
стан цый вы бі ра юц ца та кім чы-
нам, каб на ва коль ныя бу дын кі 
не трап ля лі ў зо ну пе ра вы шэн ня 
да пу шчаль на га гі гі е ніч на га нар-
ма ты ву. Тэ ры та ры яль ныя ор га ны 
дзяр жаў на га са ні тар на га на гля ду 
Бе ла ру сі рэ гу ляр на кант ра лю юць 
уз ро вень вы пра мень ван ня, якія 
ства ра юць зга да ныя ан тэ ны — 
пад час пра ек та ван ня, пры ём кі ў 
экс плу а та цыю, вы твор ча га кант-
ро лю і бя гу ча га на гля ду.

Па-дру гое, шмат лі кія да сле-
да ван ні, пра ве дзе ныя ў све це, 
ста вяць больш пы тан няў, чым 
да юць ад ка заў. Су свет ная ар га-
ні за цыя ахо вы зда роўя кан ста-
туе, што на ступ ствы ўздзе ян ня 
элект ра маг ніт ных па лёў со та вай 
су вя зі як на асоб ных лю дзей, так 
і на гра мад ства ў цэ лым яшчэ 
не вы свет ле ны. Функ цы я наль-
ныя па ру шэн ні, якія мо гуць быць 

вы клі ка ны бія ла гіч ным дзе ян нем 
элект ра маг ніт на га вы пра мень-
ван ня, здоль ны на за па швац ца 
ў ар га ніз ме, але да юць «ад ва-
рот ны эфект», ка лі спы ніць уз-
дзе ян не вы пра мень ван няў або 
звес ці іх да мі ні му му. Та му не аб-
ход на тры мац ца па пя рэдж валь-
на га прын цы пу ў вы ка ры стан ні 
ма біль ных тэ ле фо наў. Так ры зы-
ка для зда роўя бу дзе зве дзе на 
да мі ні му му.

Не аб ход на па мя таць, што ва 
ўмо вах эк ра ні ра ван ня (аў та ма-
біль, жа ле за бе тон ныя бу дын кі і 
г. д.) шчыль насць па то ку энер гіі 
элект ра маг ніт на га вы пра мень-
ван ня шмат ра зо ва па вя ліч ва ец-
ца. Так са ма як і з па ве лі чэн нем 
ад лег лас ці да ба за вых стан цый.

Пры ка ры стан ні со та вым тэ-
ле фо нам мож на ра біць за ха ды 
па аб ме жа ван ні ўздзе ян ня элект-
ра маг ніт ных вы пра мень ван няў:

1. Аб мя жоў вай це пра цяг ласць 
і час та ту раз моў (ад на раз мо-
ва — 3–4 хві лі ны, мі ні маль ны час 
па між раз мо ва мі — 15 хві лін). 
Ка рыс тай це ся гар ні ту ра мі і сіс-
тэ ма мі «сва бод ныя ру кі» («hands 
free»), па слу га мі SMS.

2. Не ка рыс тай це ся тэ ле фо-
нам без не аб ход нас ці (до ма і ў 
офі се для гэ та га ёсць пра вад ны 
тэ ле фон). Ус тры май це ся ад пра-
цяг лай раз мо вы ва ўмо вах ня-
ўстой лі ва га пры ёму (ма гут насць 
апа ра та ў та кім вы пад ку аў та-
ма тыч на па вы ша ец ца да мак сі-
маль най ве лі чы ні).

3. Пад час вы клі ку аба не нта 
(да атры ман ня ўстой лі вай су-
вя зі) тры май це тэ ле фон на ад-
лег лас ці, не пры кры вай це ру кой 
ан тэ ну ма біль на га, убу да ва ную 
ў кор пус.

4. Не вар та да ваць со та вы ў 
ка ры стан не дзе цям.

5. Тэ ле фо ны ле пей на сіць у 
сум ках, тры маць на ста ле, па да-
лей ад ся бе.

6. Ця жар ным не рэ ка мен ду-
ец ца імі ка рыс тац ца.
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КА ЛІ БУ СЕЛ
НЕ ДА ЛЯ ЦЕЎ…

Ура чы аку шэр-гі не ко ла гі мо гуць атры маць за кон нае пра ва ад-
мо віц ца ад пра вя дзен ня апе ра тыў на га ўмя шан ня па пе ра ры ван ні 
ця жар нас ці (абор ту). За ко на пра ект, які пра ду гледж вае па доб ную 
нор му, ця пер зна хо дзіц ца на раз гля дзе ў Па ла це прад стаў ні коў. 
Па доб нае но ва ўвя дзен не мож на лі чыць по шу кам пэў на га кам-
пра мі су ў ме жах ка ар ды на цый най ра ды па між пра ва слаў най 
царк вой і Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя. Пад ра бяз нас ці тлу ма чыць 
га лоў ны аку шэр-гі не ко лаг Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Свят ла на СА РО КА.

«Ня ма ар гу мен таў,
каб апраў даць аборт» 

Зда роўе на цыі Зда роўе на цыі   ��

Азбука бяспекі Азбука бяспекі   ��

СО ТА ВЫ ТЭ ЛЕ ФОН: 
КА РЫС ТАЦ ЦА ЦІ НЕ?

Секс, аказ ва ец ца, мо жа спра ва ка ваць 
аб васт рэн не ге ма рою (ка лі, вя до ма, ча-
ла век ужо мае гэ тую хва ро бу. — Аўт.). 
Ге ма рой у лі ку ін ша га мо жа ўзнік нуць 
у вы ні ку на ват ад на ра зо ва га доб ра га 
«гра дус на га» за стол ля.
Да якіх жу дас ных на ступ стваў мо жа 
пры вес ці пра гляд тэ ле ві зій ных пра-
грам, дзе рас каз ва ец ца пра на род ныя 
срод кі ля чэн ня? Ча му нель га без па-
пя рэд няй кан суль та цыі з пра кто ла гам 
пра сіць фар ма цэў та пра даць «неш та 
ад ге ма рою»? Пра гэ та і ін шае на вель-
мі ін тым ную тэ му рас ка заў «Звяз дзе» 
Ігар БУ Я НАЎ, хі рург, за гад чык ад дзя-
лен ня пра кта ло гіі Ві цеб скай га рад ской 
цэнт раль най баль ні цы, урач вы шэй шай 
ка тэ го рыі.

Ігар Ва лер' е віч скон чыў Ві цеб скі ме ды-
цын скі ін сты тут, Мас коў скую ме ды цын скую 
ака дэ мію пас ля дып лом най аду ка цыі. Мае 
сер ты фі кат чле на аса цы я цыі ка лап рак то ла-
гаў Ра сіі. Атэс та ваў ся на пра ва пра ца ваць 
па спе цы яль нас ці ў лю бой ля чэб най уста-
но ве Са ю за не за леж ных дзяр жаў. Мно гае з 
та го, што ві цеб скі ўрач за сво іў у Маск ве, у 
су свет най ме ды цы не лі чыц ца пе ра да вым. І 
сам ён ства рае іна ва цый ныя ме то ды кі. Та му 
не дзіў на, што ў Ві цебск да док та ра Бу я на ва 
пры яз джа юць па кан суль та цыю і ля чэн не з 
усёй Бе ла ру сі, а так са ма з Ра сіі і на ват кра ін 
да лё ка га за меж жа.

«Звяз да», вя до ма, — не спе цы я лі за ва нае 
ме ды цын скае вы дан не. Та му пад час на шай 
раз мо вы па пра сіў док та ра як ма га пра сцей 
тлу ма чыць не зра зу ме лыя для лю дзей, да лё-
кіх ад ме ды цы ны, тэр мі ны.

Не толь кі ге ма рой…
— Не ме ды кі, на пэў на, ду ма юць, што пра-

кто ла гі ле чаць толь кі ге ма рой. Але гэ та не 
так. У пры ват нас ці, у ад дзя лен ні, якое я ўзна-
чаль ваю, што год пра во дзіц ца ка ля 1000 апе-
ра цый, і «толь кі» 700 з іх — пра кта ла гіч-
ныя, — рас каз вае Ігар Бу я наў.

Ві цеб скія пра кто ла гі ў лі ку ін ша га пра во-
д зяць бяс плат ныя апе ра цыі, якія ў плат ных 
цэнт рах мо гуць каш та ваць, на прык лад, ка ля 
1000 до ла раў. Іна ва цый ныя апе ра цый ныя 
ме та ды да зва ля юць эка но міць і знач ныя су-
мы дзяр жаў ных гро шай.

— Мы, у пры ват нас ці, зра бі лі дзя сят кі вы-
со ка тэх на ла гіч ных апе ра цый з пры мя нен нем 
по лі пра пі ле на вай сет кі. Пры раз ры вах пра-
меж нас ці пад час ро даў, вы па дзен ні пра мой 
кіш кі, ін шых праб ле мах у па цы ен та хі рург 
сам ма дэ люе фор му сет кі, уліч ва ю чы ін ды-
ві ду аль ныя асаб лі вас ці ана то міі ча ла ве ка. У 
вы ні ку ад па дае не аб ход насць куп ляць вель мі 
да ра гі на бор, не аб ход ны для пра вя дзен ня та-
кой апе ра цыі, які каш туе ка ля 600 до ла раў. 
Апе ра цыя пра во дзіц ца бяс плат на, — пра цяг-
вае док тар.

Па вод ле яго слоў, пе ра да вым спо са-
бам пра вод зяц ца апе ра цыі пры ка лас то-
мах, эн тэ рас то мах, ус клад не ных сто мах 
(вы ве дзе ная ў бок кіш ка. — Аўт.). Толь кі 
ў пра кта ла гіч ным ад дзя лен ні цэнт раль най 
клі ніч най баль ні цы Ві цеб ска і ў Мін ску ро-
бяц ца ўні каль ныя апе ра цыі з фар мі ра ван-
нем тон ка кі шэч ных рэ зер ву а раў у хво рых 

з ра ней вы ра за най тоў-
стай кіш кай.

— Пра цу ем у цес ным 
уза е ма дзе ян ні з ка ле га-
мі з ка фед ры шпі таль-
най хі рур гіі Ві цеб ска га 
ме ды цын ска га ўні вер-
сі тэ та, да цэн та мі: Ле-
а ні дам Крыш то па вым, 
Анд рэ ем Ка ва лен кам, 
Сяр ге ем Фе дзя ні ным. 
Для нас го нар су пра-
цоў ні чаць і з вя до мым 
да лё ка за ме жа мі бы-
ло га СССР док та рам — 
пра фе са рам Мі ха і лам 
Ры го ра ві чам Са ча кам, 

за гад чы кам вы шэй зга да най ка фед ры, бы-
лым рэк та рам Ві цеб ска га ме ды цын ска га 
ін сты ту та (ця пер уні вер сі тэ та. — Аўт.). Мне 
па шан ца ва ла і з ура ча мі, якія пра цу юць у 
на шым ад дзя лен ні, мы на са мрэч — ка ман да. 
Мае ка ле гі Ула дзі мір Жу каў, Ві таль Драз доў 
і Ві таль Са ка лоў скі — усе ўра чы вы шэй шай 
ка тэ го рыі.

На ша ад дзя лен не толь кі мае наз ву «пра-
кта ла гіч нае», а на са мрэч мы зай ма ем ся 
ка лап рак та ло гі яй. У пры ват нас ці, ро бім 
апе ра цыі і на бруш ной по лас ці — ка ля ста 
за год. І ўні каль ныя апе ра цыі па ме та дзе 
італь ян ска га пра фе са ра Лон га, якія ро бяц-
ца не толь кі пры за пу шча ным ге ма роі, для 
нас ужо — буд ні. І ма ла ін ва зій ныя апе ра цыі 
за сво і лі, ка лі вы ка рыс тоў ва ец ца мі ні мум хі-
рур гіч ных пры лад, — рас каз вае за гад чык 
ад дзя лен ня.

Ці ка ва, што ён рас пра ца ваў і ўка ра ніў ме-
то ды ку па ўста ра нен ні та кіх усклад нен няў 
ка лас то мы, як яе зву жэн не, «вы па дзен не», 
«пра валь ван не». У вы ні ку апе ра цыі ў ад дзя-
лен ні пра вод зяць без шы ро ка га ўмя шан ня ў 
бруш ную по ласць пад агуль ным нар ко зам — 
з не вя ліч ка га раз рэ зу ў воб лас ці са мой сто-
мы — пад мяс цо вай анес тэ зі яй.

Гля дзяць тэ ле ві зар і… ле чац ца 
Безумоўна, пад час на шай раз мо вы Ігар 

Бу я наў за кра нуў тэ му шкод нас ці са ма ля чэн-
ня. Да ча го гэ та пры во дзіць, ён мо жа рас каз-
ваць доў га.

— А вы вы пад ко ва не гля дзі це тэ ле ві зій-
ную пра гра му, якую вя дзе на род ны ле кар 
Ма ла хаў? Доб ра, што не. А не ка то рыя не 
толь кі ўваж лі ва слу ха юць Ма ла ха ва і ін шых, 
але і пры мя ня юць на прак ты цы. І на агур кі, 
буль бу са дзяц ца, з пе ра кі сам ва да ро ду мік-
ра кліз мы ро бяць. Да нас жан чы на пры еха ла, 
якая па слу ха ла чар го вае глуп ства ў эфі ры. 
Дык нам да вя ло ся шмат па пра ца ваць, каб 
лі та раль на па ста віць яе на но гі. А што трэ-
ба зра біць ча ла ве ку, які ад чу вае праб ле му? 
Прый сці ў па лі клі ні ку да свай го ўчаст ко ва га 
ўра ча, а по тым па яго на кі ра ван ні пры ехаць 
у ме ды цын скую ўста но ву, дзе пры мае пра-
кто лаг, і пра кан суль та вац ца. Не трэ ба ба яц ца 
пра кто ла гаў! Так, згод ны з ва мі, што бы ва-
юць та кія ўчаст ко выя, што да іх і з пра сту-
дай іс ці не хо чац ца. Дык ні хто не за ба ра няе 
ад ра зу звяр нуц ца да вуз ка га спе цы я ліс та. 
На прык лад, у Ві цеб ску пра кто лаг пры мае ў 
Ві цеб скім аб лас ным ды яг нас тыч ным цэнт ры. 
Мож на ў на ша ад дзя лен не па тэ ле фа на ваць 
і пра кан суль та вац ца. Наш тэ ле фон: 8 (0212) 
34 12 41. Мы ні ко му не ад маў ля ем у да па мо-
зе, — пра цяг вае ме дык.

А ка лі ча ла ве ку трэ ба звяр тац ца па да па-
мо гу да пра кто ла га?

Па вод ле слоў Іга ра Бу я на ва, ба дай, «га-
лоў ны» сімп том — ка лі ча ла век ад чу вае 
дыс кам форт у зад нім пра хо дзе. Або з'я ві лі-
ся спас тыч ныя бо лі ў жы ва це, яго ўздуц це. 
Ка лі ёсць вы дзя лен ні кры ві, слі зі з пра мой 
кіш кі — та ды вам трэ ба да пра кто ла га.

— А яшчэ — гля дзяць па тэ ле ба чан ні рэ-
кла му ты пу: «Ад уз дуц ця і бо лю ў жы ва це 
«Смек та» да па мо жа ўсёй сям'і». І што на шы 
су гра ма дзя не ро бяць? Пра віль на, куп ля юць 
прэ па рат, які не ле чыць, а за бі вае сімп то-

мы. А хва ро ба ў гэ ты час пра грэ суе. Так, 
у хво ра га ні чо га не ба ліць, але ж ча ла век 
за ста ец ца хво рым. А по тым «вы скок ва юць» 
ра ка выя пух лі ны — у за пу шча ных ста ды ях. 
Ге ма рой і ін шыя за хвор ван ні — гэ та са цы-
яль ная праб ле ма, а не ме ды цын ская. Рак 
па ма ла дзеў, за пу шча ныя пух лі ны і за хвор-
ван ні на зі ра юц ца і ў 30-га до вых. За пу шча ныя 
вы пад кі — ужо на жаль, не рэд касць. Рак 
пра мой кіш кі — адзін з сум ных лі да раў ся род 
усіх ан ка ла гіч ных за хвор ван няў. А ўсё та му, 
што лю дзі свое ча со ва не звяр та юц ца па да-
па мо гу. А рэ кла ма прэ па ра таў, лі чу, толь кі 
шко дзіць, — га во рыць док тар.

І секс бы вае шкод ным 
А ця пер на конт пра фі лак ты кі. Менш вост-

рай і са лё най ежы, сма жа на га. Пры аб васт-
рэн нях нель га піць ка ву, а гар ба ту — ка лі 
лас ка.

— У ідэа ле пас ля та го, як сха дзі лі «па-вя-
лі ка му», па трэ бен узы хо дзя чы душ — са мае 
эфек тыў нае гі гі е ніч нае ме ра пры ем ства. Сур-
вэт кі віль гот ныя не раю, бо пры іх вы ра бе 
вы ка рыс тоў ва юц ца ара ма ты за та ры — гэ та 
ж хі мія. Да ге ма рою і ін шых за хвор ван няў 
вя дзе лад жыц ця. Але я не ма гу ска заць: 
маў ляў, не стой це або не ся дзі це, а больш 
ха дзі це. Вось у вас, на прык лад, у асноў ным 
ся дзя чы лад пра цы, а ся дзен не ад на знач-
на бу дзе пры во дзіць да вя ноз на га за стою ў 
ма лым та зе. Але гэ ты фак тар не аба вяз ко ва 
бу дзе пры во дзіць да за хвор ван ня. Мож на 
ўсё жыц цё ад пра ца ваць, на прык лад, ша фё-
рам або ад ста яць на пра цы на на гах, але 
гэ та не зна чыць, што вы бу дзе це хва рэць. 
Да рэ чы, і секс мо жа аб васт раць ге ма рой. 
Як і ад на ра зо вае, але праз мер нае ўжы ван не 
ал ка го лю.

Быць бі дэ!
За гад чык ад дзя лен ня і яго пад на ча ле ныя з 

не цяр пен нем ча ка юць, ка лі ў кор пу се баль ні цы, 

дзе зма га юц ца з пра кта ла гіч ны мі праб ле ма мі, 
за вер шыц ца за пла на ва ны ра монт з ма дэр ні-
за цы яй. Уліч ва ю чы спе цы фі ку, ура чы ак тыў на 
кан суль та ва лі пра ек ці роў шчы каў на конт та го, 
які мі па він ны быць на ват пры бі раль ні.

— Вы зра зу мей це, што на шы хво рыя 
спе цы фіч ныя. І тыя ж пры бі раль ні па він ны 
ад па вя даць не аб ход ным па тра ба ван ням. 
На прык лад, там па він на быць бі дэ. На ба-
зе на ша га ад дзя лен ня пла ну ец ца ства рыць 
пра кта ла гіч ны цэнтр. А для гэ та га па трэб ны 
так зва ныя да па мож ныя служ бы — для ды-
яг нос ты кі і ля чэн ня хво рых: рэнт ген ка бі нет, 
эн да ска пія. Па він на быць і тэ ра пеў тыч нае 
ад дзя лен не, дзе ле чаць кі шэч нік…

Пра пла ны па рэ кан струк цыі ад дзя лен ня і 
баль ні цы ў цэ лым рас ка заў Ле а нід ПА ПКО-
ВІЧ, га лоў ны ўрач Ві цеб скай га рад ской 
баль ні цы.

— Ёсць ра шэн не ля чэб на-кант роль на га 
са ве та ад дзе ла ахо вы зда роўя гар вы кан ка ма 
на конт ад крыц ця тут га рад ско га гаст ра эн тэ-
ра ла гіч на га цэнт ра. Ка лі пра ца ваў ва ўпраў-
лен ні ахо вы зда роўя, аб' ез дзіў усе баль ні цы 
воб лас ці. І ве даю пра ўсе ноу-хау, якія бу дуць 
пры ме не ны ў нас. Пра ек там пра ду гле джа ны 
сіс тэ мы вен ты ля цыі па вы ша най стэ рыль нас-
ці. У вы ні ку ма дэр ні за цыі ста цы я нар на га бло-
ка коль касць лож каў змен шыц ца, але па вы-
сіц ца кам форт. Пры свое ча со вым фі нан са-
ван ні мы га то вы за вяр шыць рэ кан струк цыю 
па ло вы баль ні цы за тры ме ся цы. Для гэ та га 
не аб ход на ка ля 20 міль яр даў руб лёў — на 
бу даў ні чыя ра бо ты і пры клад на 10 міль яр даў 
руб лёў — на за куп ку аб ста ля ван ня. Ула дай 
го ра да па стаў ле на за да ча зра біць баль ні цу 
леп шай: па ўмо вах для хво рых і ме ды каў, 
тэх на ло гі ях, доб ра ўпа рад ка ван ні. І мы зро бім 
усё для та го, каб на ша баль ні ца на ўскра і не 
аб лас но га цэнт ра ста ла ад ной з са мых леп-
шых у кра і не, — пад крэс ліў га лоў ны ўрач.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та аў та ра
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А ЁН НЕ МО ЖА СЕС ЦІ!..
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Ігар БУ Я НАЎ (зле ва)
і га лоў ны ўрач баль ні цы Ле а нід ПА ПКО ВІЧ.


