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Ад на знач на га ад ка зу на пы-
тан не аб тым, доб ра ці дрэн на ра-
джаць пас ля 35 га доў, не да дуць 
ні гі не ко ла гі, ні псі хо ла гі, ка жа 
ўрач аку шэр-гі не ко лаг Клі ніч-
на га ра дзіль на га до ма Мін скай 
воб лас ці Тац ця на ТКА ЧУК. 
Звы чай на ўзгад ва юц ца фі зі я-
ла гіч ныя і псі ха ла гіч ныя плю сы і 
мі ну сы поз ніх ро даў. Што са праў-
ды тры во жыць тых жа ўра чоў-гі-
не ко ла гаў, дык гэ та змян шэн не 
коль кас ці 35-40-га до вых жан чын 
з аб са лют ным зда роў ем.

З ПУНК ТУ 
ГЛЕ ДЖАН НЯ 

ФІ ЗІ Я ЛО ГІІ
Ура чы-гі не ко ла гі па ста ян на 

звяр та юць ува гу на тое, што 
зда роўе жан чын з га да мі толь кі 
па гар ша ец ца. Маў ляў, хра ніч-
ныя за хвор ван ні ак тыў на па чы-
на юць за яў ляць аб са бе пас ля 
30 га доў, ка лі па чы на ец ца на ту-
раль нае ста рэн не ар га ніз ма. Да 
гэ та га мо ман ту жан чы на на за па-
швае і пэў ны ба гаж на ступ стваў 
шкод ных звы чак, ня пра віль на га 
хар ча ван ня, уз дзе ян ня стрэ саў і 
на ва коль на га ася род дзя. З та кой 
па зі цы яй цяж ка спра чац ца, ад нак 
нель га за бы вац ца і на тое, што ў 
лю бым пра ві лы ёсць вы клю чэн ні 
і што кож ны ар га нізм ін ды ві ду-
аль ны.

Сцвяр джа ец ца, што ў ця жар-
ных пас ля 35 га доў уз рас тае 
ры зы ка на ра джэн ня дзі ця ці з 
пры ро джа най па та ло гі яй — ге-
не тыч най, спад чын най. Ад нак 
уплыў ме на ві та ўзрос ту жан чы-
ны на зга да ныя па та ло гіі па куль 
не да ка за ны на сто пра цэн таў. 
Раз віц цю ад хі лен няў спры я юць 
асаб лі вас ці пра ця кан ня са мой 
ця жар нас ці і ро даў — у якім бы 
ўзрос це яны ні бы лі.

Пас ля 30 га доў уз рас тае маг-
чы масць раз віц ця па за ма тач-
най ця жар нас ці, ус клад нен няў, 
пе ра ры ван ня ця жар нас ці. Час-
цей су стра ка ец ца не да но ша ная 
або пе ра но ша ная ця жар насць, 
заў час ны ады ход ка ляп лод ных 
во даў, сла басць ро да вай дзей-
нас ці, гі пак сія пло да. Мыш цы з 
уз рос там ста но вяц ца менш пруг-

кі мі, су ста вы менш элас тыч ны мі, 
кос ці та за ра зы хо дзяц ца на шмат 
ця жэй, а та му пад час на ту раль-
ных ро даў мо гуць уз нік нуць 
ус клад нен ні, якія па гра жа юць 
жыц цю ма ці і дзі ця ці. І зноў жа: 
усё ін ды ві ду аль на. Лю бых гэ тых 
не ча ка нас цяў мож на па збег нуць, 
ка лі рых та вац ца да ця жар нас ці і 
ро даў, вы кон ваць рэ ка мен да цыі 
спе цы я ліс таў.

У пас ля ро да вым пе ры я дзе 
звяр та ец ца ўва га на пра цяг-
лае за гой ван не ро да вых ран, 
праб ле мы з лак та цы яй, пас-
ля ро да выя дэ прэ сіі. Па вод ле 
ін шых на зі ран няў, поз нія ро ды 
мо гуць спры яць больш лёг кай 
ме на паў зе, менш хва ра ві та му 
ўспры няц цю пра цэ су ста рэн ня, 
змян шэн ню ры зы кі ін суль ту або 
астэ а па ро зу.

Не ка то рыя спе цы я ліс ты лі-
чаць, што поз нія ро ды ама лодж-
ва юць ар га нізм жан чы ны. На ўрад 
ці гэ та вар та ра зу мець у аб са-
лют ным сэн се. Ця жар насць нель-
га раз гля даць як маг чы масць па-

вяр нуць час на зад. Ад нак ме на-
ві та ў гэ ты час жыц ця жан чы ны 
яе ар га нізм вы пра цоў вае шмат 
эст ра ге ну, які ўмоў на мож на на-
зваць гар мо нам ця жар нас ці, жа-
ноц кас ці. Спры яль на ад бі ва ец ца 
на знеш нім вы гля дзе жан чы ны і 
груд ное карм лен не.

Прак ты ка па каз вае, што зда-
ро вае дзі ця мо жа са ма стой на на-
ра дзіць жан чы на лю бо га ўзрос ту, 

па коль кі га лоў ным у гэ тай спра-
ве за ста ец ца лад жыц ця — яе і 
бу ду ча га баць кі, а так са ма свя-
до мы па ды ход да жа да на га на-
ра джэн ня.

З ПУНК ТУ 
ГЛЕ ДЖАН НЯ 
ПСІ ХА ЛО ГІІ

Са май сум най пры чы най поз-
ніх ро даў з'яў ля ец ца бяс плод-
насць. Ад нак усё час цей поз нія 
ро ды тлу ма чац ца імк нен нем 
да ма тэ ры яль на га даб ра бы ту, 
кар' ер на га рос ту і пра ду ма най, 
свя до май мэ тай на ра дзіць дзі ця 
на пэў ным ад рэз ку жыц ця. Хоць 
уцэ лым нель га на зваць та кую 
па зі цыю цал кам пра ду ма най. У 
30 га доў увесь свет мо жа быць, 
што на зы ва ец ца, у на шых ног, 
а ў 40 пе рад на мі — раз бі тае 
ка ры та. Дый на огул, рэд ка хто 
бы вае цал кам за да во ле ны сва-
ім ма тэ ры яль ным ста но ві шчам. 
Боль шас ці хо чац ца яшчэ боль-
ша га.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, 
што фі зі я ла гіч ная спе ласць для 
на ра джэн ня дзі ця ці на ды хо дзіць 
ва ўзрос це 20-25 га доў, а вось 
псі ха ла гіч ная — толь кі праз 10 
га доў. Та кім чы нам, ва ўзрос-
це пас ля 30 га доў жан чы на псі-
ха ла гіч на га то вая стаць ма ці і 
адэ кват на ўспры мае маг чы мыя 
скла да нас ці пад час вы нош ван ня 
і на ра джэн ня.

Ся род псі ха ла гіч ных плю-
соў поз ніх ро даў мож на на зваць 
уцяг ван не ў вы ха ван не і та ты, які 
ця пер больш пры вя за ны да сям'і, 
чым у ма ла до сці. З дру го га бо ку, 
муж, які цэ ніць жан чы ну як асо бу, 
не бу дзе лі чыць, што пас ля ро даў 
яна тэр мі но ва па він на ўсё кі нуць і 
зай мац ца толь кі до мам і ма лым.

Ад ны псі хо ла гі сцвяр джа-
юць, што та кія жан чы ны рэд ка 

пес цяць ма лое і вы хоў ва юць 
яго ў за ліш няй стро гас ці. Дру-
гія ўказ ва юць на імк нен не апя-
каць праз мер на — бе гаць па 
ўра чах, пе ра корм лі ваць і г.д. 
Ад но мож на ска заць дак лад на: 
та кія ма ту лі свя до ма зай ма юц-
ца пер шын цам. Гэ та му спры яе 
і пэў ны псі ха ла гіч ны на строй, і 
жыц цё вы во пыт. Не здар ма ка-
жуць, што ся род поз ніх дзя цей 
больш вун дэр кін даў. Усё та му, 
што імі больш зай ма юц ца.

Ча сам ву чо ныя ўзгад ва юць і 
пра тое, што дзе ці, на ро джа ныя 
ва «ўзрос та вых» ма туль, асу джа-
ны на ран няе сі роц тва і ня прос-
ты кло пат аб па жы лых баць ках. 
Ад нак шэ раг за меж ных ву чо-
ных-да след чы каў сы хо дзяц ца ў 
тым, што поз няе ма ця рын ства, 
на ад ва рот, ак ты ві зуе дзей насць 
га лаў но га моз га, а зна чыць, пры-
му шае жан чы ну больш піль на 
са чыць за сва ім зда роў ем, за-
ста вац ца абач лі вай і са бра най, 
пла на ваць да лей шае жыц цё, ста-
віць рэ аль ныя мэ ты і ра біць усё 
для за ха ван ня ўлас най ак тыў най 
ста рас ці.

ШТО ПА РА ІЦЬ?
Уз рос та вым ма ту лям трэ ба 

аба вяз ко ва аб мяр коў ваць пы-
тан не на ра джэн ня дзі ця ці з ура-
чом. На огул бу ду чым ма ту лям у 
лю бым вы пад ку рэ ка мен ду ец ца 
пра хо дзіць поў ную дыс пан се-
ры за цыю, каб аба вяз ко ва пра-
ля чыць хра ніч ныя за хвор ван ні. 
Не вар та па кі даць на ват та кія, 
зда ва ла ся б, дроб ныя пы тан ні, 
як не за ле ча ныя зу бы або час тыя 
пра сту ды. Важ на нар ма лі за ваць 
ва гу і па чаць пры ву чаць ар га нізм 
да фі зіч най на груз кі. Гі не ко лаг 
мо жа па ра іць ві та мін на-мі не-
раль ны комп лекс, рэ жым пра-
цы, ад па чын ку, хар ча ван ня. Не 
вар та за бы вац ца на пла ван не і 
гім нас ты ку.

Жан чы на, якая ўзва жы ла ўсе 
ры зы кі, доб ра ве дае стан свай го 
зда роўя, па він на пад трым лі ваць 
па зі тыў ны на строй і не па ку та-
ваць ад та го, што гэ та га не зда-
ры ла ся ра ней.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Най ста рэй шая па-
ра дзі ха ў све це — жы-
хар ка Ін дыі Ом ка ры 
Па нвар, якая ў 2008 го-
дзе, ва ўзрос це 70 га-
доў з да па мо гай ЭКА 
на ра дзі ла бліз нят. На 
той мо мант у жан чы-
ны і яе му жа ўжо бы-
лі 2 да рос лыя дач кі 
і 5 уну каў, але дзе ля 
на ра джэн ня спад чын-
ні ка, за клаў шы ўлас ную зям лю і пра даў шы ўсю свой скую 
жы вё лу, яны ад ва жы лі ся на гэ ты ры зы коў ны крок.

З жан чын, якія за ця жа ра лі на ту раль ным шля хам і на ра дзі-
лі жы вое не маў ля, най ста рэй шай у гіс то рыі лі чыц ца бры тан ка 
Дэўн Брук — у 1997 го дзе, зна хо дзя чы ся ва ўзрос це 59 га доў, 
яна на ра дзі ла сы на.

БУСЕЛ МОЖА 
ПАЧАКАЦЬ?

Юлія ЛІ ХА ЧО ВА, 
кі раў ні ца ды зайн-сту дыі «ЮЛА», 
ма ці два іх дзя цей:

— Па фі зі я ла гіч ных па каз чы ках, на пэў на, 
не вар та ад цяг ваць гэ ты мо мант, бо і жан-
чы не цяж ка з уз рос там да ец ца ро ля ма ці, і 
на са мім дзі ця ці поз нія ро ды мо гуць ад біц ца 
не леп шым чы нам. Мно гія за пя рэ чаць, што і 
ў 20 мож на на ра дзіць дзі ця з ад хі лен ня мі, і ў 
40 — зда ро вае. Вя до ма, мож на. Але наш ар-
га нізм не ма ла дзее, і яго ўлас ці вас ці ў 22-24 
не тыя ж са мыя, што ў 32-35 га доў. Я пер шы 
раз на ра джа ла ў 24 га ды, дру гі — у 32. Мне 
па шан ца ва ла, ці прос та трэ ба ра да вац ца за 
свой зда ро вы ар га нізм, але абедз ве ця жар-
нас ці і ро ды прай шлі без ус клад нен няў. А вось 
што ты чыц ца ма іх ад чу ван няў, то ад на знач на 
ляг чэй бы ло ў 24 уста ваць да дзі ця ці ноч чу, 
ка лы хаць яго на ру ках і г.д. Пас ля 30-ці ар-
га нізм усё ж не спраў ля ец ца з пе ра груз ка мі 
так лёг ка і прос та... Але га лоў ную ро лю, мне 
зда ец ца, ады гры вае ўсё ж псі ха ла гіч ны ас пект 
— ма раль ная га тоў насць жан чы ны стаць ма ці. 
Вы па він ны гэ та га са праў ды ха цець, не прос-
та на сло вах, а каб гэ тая дум ка не па кі да ла 
га ла ву. І ка лі «да спе лі», вар та ад кі нуць убок 
кар' е ру, ма тэ ры яль ныя мер ка ван ні і ўсё ін шае. 
Шмат хто ва га ец ца: а ка му мы по тым бу дзем 
па трэб ны з дзі цем на ру ках, хі ба ста віць крыж 
на кар' е ры? Але ся род ма іх зна ё мых, на пэў-
на, ня ма жан чын, якія неш та стра ці лі ў кар' е-
ры са з'яў лен нем у іх дзя цей. Хто ха цеў, усе 
пра цу юць, са ма ўдас ка наль ва юц ца і рас туць 
у пра фе сій ным пла не. Та му ад га вор кі «спа-
чат ку кар' е ра, а по тым ужо мож на і дзя цей» 
не вар тыя на ват аб мер ка ван ня — зна чыць, 
вы прос та не да спе лі ці вам гэ та на огул не 
па трэб на. Дый ма тэ ры яль ная за бяс пе ча насць 
— так са ма з шэ ра гу на ду ма ных апраў дан няў. 
На шы баць кі рас ці лі нас у СССР на зар пла ты ў 
70 руб лёў, і ў іх не бы ло пам пер саў, віль гот ных 
сур вэ так, аў та ма тыч ных праль ных ма шын і 
шмат ча го яшчэ. Не ка жу ўжо пра на шых ба-
буль, якія на ра джа лі лі та раль на ў по лі, пе ра-
ра за лі пу па ві ну сяр пом і іш лі да лей жаць. Гэ та 
не каз кі, так бы ло паў сюд на. І на шы баць кі 
вы рас лі. І мы так са ма. І на шы дзе ці вы рас туць. 
Не спра ча ю ся, цяж ка, ка лі ты ма тэ ры яль на не 
аба ро не ны, але дзе ля дзі ця ці ты га то вы на 
ўсё. Ка лі ў нас з'я ві ла ся пер шае дзі ця, муж 
як раз зволь ніў ся і доў га не мог улад ка вац ца 
на но вую пра цу; гро шай ха па ла толь кі на са-
мае не аб ход нае, штось ці пад кід ва лі баць кі, 
ней кія рэ чы ад да ва ла хрос ная — вы круч ва лі-
ся, як маг лі. Мне да вя ло ся вый сці на ня поў ны 
пра цоў ны дзень. Праз пэў ны час муж знай шоў 
пра цу, і ўсё па сту по ва на ла дзі ла ся. Дру гое 
дзі ця з'я ві ла ся ў больш кам форт ных умо вах, 
але мы на гэ та пра ца ва лі 8 га доў... Ка ра цей, 
я не ха чу да ваць кан крэт ныя рэ ка мен да цыі, 
ка лі «трэ ба на ра джаць» — лепш слу хай це 
сваё сэр ца і ро зум, і яны пад ка жуць, ка лі вы 
са мі да гэ та га га то выя.

Аляк сандр СА ЛА ДУ ХА, 
спя вак, баць ка траіх дзя цей:

— Ка лі лепш на ра джаць дзя цей? Заўж ды! 
Так і на пі шы це — заўж ды і паў сюль! Я не ма гу 
ні я кім чы нам па раў наць ра дасць ад з'яў лен ня на 
свет ста рэй шых дзя цей, ма іх сы ноў, якія на ра-
дзі лі ся, ка лі я быў вель мі ма ла ды і энер гіч ны, і 
свае па чуц ці пас ля на ра джэн ня да чуш кі Ва ры, 
якая з'я ві ла ся, ка лі я па ста леў, на браў ся жыц-
цё ва га во пы ту і за стаў ся ўсё та кім жа поў ным 
энер гіі. Бо дзе ці — гэ та цу доў на, коль кі б га доў ні 
бы ло іх баць кам, ад 18-ці і да глы бо кай ста рас ці. 
Трэ ба прос та вель мі лю біць жыц цё і, на ту раль-
на, лю біць дзя цей.

А што да ты чыц ца ама та раў раз ва жаць, мо-
гуць яны ці не мо гуць «да зво ліць са бе дзі ця», 
дык хай хто не мо жа, той і не да зва ляе. Без умоў-
на, пэў ную ад каз насць у гэ тым пы тан ні трэ ба 
пра яў ляць, але за цык лі вац ца на ма тэ ры яль ным, 
на па бу до ве кар' е ры не вар та. Ка лі ты са праў ды 
хо чаш дзя цей — ты ўсё па спе еш і з імі, і дзе ля іх 
зра біць. А яны по тым пры ня суць та бе мност ва 
ста ноў чых эмо цый. На прык лад, мае сы ны, Са-
ша і Ан тон, у скла дзе гур та «Эле мент» бу дуць 
пад трым лі ваць мя не на вя ліз ным соль ным кан-
цэр це ў «Мінск-Арэ не». Ну, а да чуш ка на огул 
ра дуе што дня.

У ПОЗ НЯ ГА 
МА ЦЯ РЫН СТВА — 
СВАЕ ПЕ РА ВА ГІ

Дзве бе ла рус кія сям'і, 
у якіх адзін з парт нё раў — нось біт ВІЧ, 

ча ка юць на ра джэн ня дзя цей, 
за ча тых бяс печ ным шля хам.

З па чат ку мі ну ла га го да ў Бе ла ру сі з'я ві-
ла ся аб ста ля ван не, якое да зва ляе па рам, у 
якіх адзін з парт нё раў ін фі цы ра ва ны ВІЧ або 
ге па ты та мі В і С, за чаць дзя цей бяс печ ным 
шля хам, па ве дам ляе Рэ сурс ны цэнтр ЮНФ-
ПА. Да рэ чы, па вод ле апы тан ня, 40 пра цэн таў 
ту тэй шых ВІЧ-па зі тыў ных хо чуць мець дзі ця. 
Ка тэ га рыч на су праць — толь кі 20 пра цэн-
таў.

ВІЧ-па зі тыў ная ма ці мо жа на ра дзіць зда-
ро вае дзі ця ў 98 вы пад ках з 100. Не аб ход на 
толь кі бяс печ нае за чац це і пра фі лак ты ка пе ра-
да чы ві ру са пло ду з да па мо гай спе цы яль ных 
прэ па ра таў — ан ты рэ тра ві рус най тэ ра піі.

Спо саб за чац ця за ле жыць ад та го, хто з 
бу ду чых баць коў мае ста ноў чы ста тус. Па 

ста тыс ты цы, ка ля 60 пра цэн таў ін фі цы ра-
ва ных — муж чы ны. У та кіх вы пад ках ура чы 
рэ ка мен ду юць пра вес ці ачыст ку спер мы ад 
ві ру са і ін се мі на цыю (увя дзен не «чыс тых» 
спер ма та зо і даў у по ласць мат кі). Еў ра пей-
скае да сле да ван не па ка за ла, што пра цэ ду-
ра «ачыст кі» спер мы бяс печ ная і эфек тыў-
ная — ВІЧ-ад моў ны мі ака за лі ся ўсе дзе ці, 
на ро джа ныя ў ВІЧ-ад моў ных жан чын, якія 
прай шлі штуч нае аплад нен не «чыс тай» 
спер май.

— У па цы ен та па він на быць за клю чэн не 
ўра ча-ін фек цы я ніс та аб тым, што ў ВІЧ-па зі-
тыў на га ча ла ве ка не вя лі кая кан цэнт ра цыя 
ві ру са ў кры ві, — тлу ма чыць за гад чы ца ад-
дзя лен ня пла на ван ня сям'і і да па мож ных 
рэ пра дук тыў ных тэх на ло гій РНПЦ «Ма ці 
і дзі ця» Ала КАМ ЛЮК. — Та кі стан мо жа 
быць толь кі ў тых, хто за ра зіў ся не так даў но 
або рэ гу ляр на пры мае ан ты рэ тра ві рус ную 

тэ ра пію. Стап ра цэнт най га ран тыі, што дзі ця 
на ро дзіц ца зда ро вым, ня ма. Ад нак, ка лі па-
раў ноў ваць з не бяс пе кай пе ра да чы ві ру са 
без пра хо джан ня пра цэ ду ры, то ры зы ка мі-
ні маль ная — менш за 1 пра цэнт.

Ужо дзе вяць бе ла рус кіх пар па спра ба-
ва лі за чаць дзі ця з да па мо гай ін се мі на цыі 
ачы шча ны мі спер ма та зо і да мі. На ра джэн ня 
дзя цей ча ка юць дзве з іх.

P.S. Пе рад спе цы яль ным аб сле да ван нем 
па ры, якую за кра нуў ВІЧ, не аб ход на за пі-
сац ца на кан суль та цыю да ўра ча па ну ма ры 
8 017 288 96 26. З пы тан ня мі па тэ ме ВІЧ/
СНІ Ду мож на звяр тац ца на га ра чую лі нію 
«Па зі тыў на га ру ху» 8 801 100 18 18 (зва нок 
бяс плат ны з га рад ско га тэ ле фо на па ўсёй 
Бе ла ру сі), 8 029 122 18 18 (VELKOM), 8 029 
807 58 08 (МТС).

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Гэта магчыма!Гэта магчыма!  ��

ЗДА РО ВАЕ ДЗІ ЦЯ — У «ПА ЗІ ТЫЎ НЫХ» ПАР

Твой выбарТвой выбар  ��

Каб вы рас ціць 
жа да нае дзі ця, 
35-га до вая жан чы на, 
якая со чыць за сва ім 
зда роў ем, мае не менш 
сіл, чым 25-га до вая.

Не ма лая коль касць су час ных жан чын на ра джае сва іх 
пер шын цаў пас ля 35 га доў. Та кія ро ды на зы ва юць 
поз ні мі, а па ра дзіх — уз рос та вы мі. Коль касць поз ніх 
ро даў па сту по ва бу дзе рас ці, што тлу ма чыц ца цэ лым 
шэ ра гам пры чын. Нех та ў гэ тым пы тан ні прад' яў ляе 
до сыць важ кія па тра ба ван ні да ся бе, нех та — да 
па тэн цый на га баць кі. А ў шэ ра гу вы пад каў ма юць 
мес ца праб ле мы са зда роў ем і не злі чо ныя спро бы 
іх вы ра шыць. Сло вам, раз мо вы аб пе ра ва гах 
і не да хо пах поз ня га ма ця рын ства за ста юц ца 
ак ту аль ны мі.


