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УСМЕШКІ НАШЫХ ЗАЙЧЫКАЎ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «СГ».)
— Цяжка перадаць, што перажывае жанчына, калі яна даведваецца пра такі дыягназ. І тут многае
залежыць ад персаналу, які займаецца дыягностыкай цяжарных.
Адна справа, калі ўрач скажа: «Так
бывае, нічога страшнага», і зусім
іншая, калі выпаліць: «Які жах!» Будучым мамачкам яшчэ даношваць
дзіця, і важна, каб яны былі спакойныя. Але часта мы заўважаем,
што ў медыкаў не хапае інфармацыі пра дзетак з расколінамі губы і
паднябення і іх лячэнне. З такой жа
неадукаванасцю можна сутыкнуцца і ў радзільных дамах. Наколькі
складана прыходзіцца там жанчыне, калі яна загадзя не ведала пра
тое, якое ў яе народзіцца дзіця, і
пра праблему чуе толькі ад акушэркі, і добра, калі гэта не словы
грэбавання і знявагі, — заўважае
адна з аўтарак праекта «Усмешкі
нашых зайчыкаў» Наталля МАСЮК.
Адна з задач, якую ўзялі на сябе актыўныя мамачкі, дзеткі якіх
нарадзіліся са сківічна-тварнай
паталогіяй, — распаўсюджванне
інфармацыі пра такую праблему.
Бацькі аб'ядналіся, каб разам шукаць адказы на пытанні і падтрымліваць тых, хто толькі даведваецца
пра падобны дыягназ. Далучыцца
да суполкі можна з любога пункта
Беларусі. Толькі за год праз групы ў «Вайберы» і «УКантакце»
прайшло больш за 150 чалавек.
Хтосьці звяртаецца па кансультацыі, іншыя шукаюць падтрымкі, для некага важна бачыць, што
ён не адзінокі ў такой бядзе. Тут
можна спытацца, як рыхтавацца
да аперацыі і што ўзяць з сабой у
бальніцу, даведацца пра карысныя
вынаходніцтвы мам, убачыць, як
можна займацца з малымі. І валанцёрская справа не абмяжоўваецца
віртуальнымі кансультацыямі —
людзі сустракаюцца, многія гатовыя выехаць з візітам падтрымкі
цэлымі сем'ямі і расказаць, як яны
змагаліся з «непрыгожым» дыягназам, паказаць, што сёння ўсё ў
іх нармальна, падзяліцца, колькі
радасці бацькі атрымліваюць, гадуючы асаблівых дзетак.

Часам у суполку паступаюць сіг на лы SOS. «Ра туй це
майго пляменніка!» — прасіла
жанчына, калі ў яе швагеркі на
21-м тыдні цяжарнасці выявілі,
што хлопчык можа нарадзіцца
з расколінай, і далі накіраванне на перарыванне цяжарнасці.
Між іншым, менавіта дзякуючы
вопыту і парадам «бывалых»
ужо ўдалося захаваць некалькі жыццяў — будучых мамачак
адгаварылі ад абортаў, падказалі, да якіх урачоў звярнуцца па кансультацыю, і нават
рас пі са лі план дзен няў пры
нараджэнні асаблівых дзетак.
Часам ініцыятыву праяўляюць
Такіх лялек вырабляе адна з мам суполкі
і таты. Так, у адной з пінскіх
«Усмешкі нашых зайчыкаў».
сем'яў, дзе павінна было нарадзіцца дзіця з расколінай, мама Даводзілася ўпрошваць, каб у цячытала форум, але на кантакт не бе ўзялі спецыяльныя прыстасаішла, затое будучы тата ўпэўне- ванні для кармлення, але персанал
на заяўляў: «Тэма аборту ў нас адмаўляўся імі карыстацца. А калі
табу. Мы нашу дзяўчынку вельмі мне з агідай сказалі: «Купіце цялячакаем!»
чую соску», наогул узнікла жаданЗ Са лі гор ска на ста рон ку не схапіць дзіця і збегчы»...
«Усмешкі нашых зайчыкаў» звярНа жаль, на фо рум «Усменулася дзяўчына, якая сутыкнулася шак...» і сёння звяртаюцца жанз праблемамі ў радзільным доме. чы ны з па доб ны мі гіс то ры я мі,
Як правіла, малых з расколінамі але бацькі, якія ўжо прайшлі ўсе
мамачкам доўга не аддаюць: такія выпрабаванні, заўсёды на сувязі.
дзеткі не могуць есці, і накарміць «Не бойцеся! Не панікуйце! У вас
іх — вялікая праблема. Але іза- ёсць мы! Усе праблемы вырашальлюючы немаўлят і перакладваючы ныя!» — заяўляюць мамачкі «зайўвесь клопат за іх на медперсанал, чыкаў». І хоць на людзях яны падапарадзіх пазбаўляюць магчымасці юцца вельмі моцнымі, спакойнымі,
набрацца каштоўнага вопыту. «Гэ- гатовымі пераадолець любыя пета я, як мама, павінна навучыцца рашкоды, жанчыны прызнаюцца,
карміць і даглядаць свайго мало- што, калі застаюцца сам-насам,
га, а мне давялося некалькі дзён час та адчуваюць сябе бездапахадзіць, выпрошваць, каб аддалі можнымі, плачуць, бо страх за
дзіця, — заўважае Наталля. — дзіця не адпускае. Як яно будзе
Падчас цяжарнасці ў мяне не дыяг- далей развівацца, ці не ўзнікнуць
наставалі, што малое народзіцца у яго праблемы са слыхам (часта
з расколінай, і я мітусліва шукала такія дзеткі хварэюць на атыты), як
выйсце. Добра, што ёсць інтэр- будзе фарміравацца яго маўленне
нэт, дзе я знайшла інфармацыю і як яго ўспрымуць у соцыуме. Якіпра прыстасаванні для кармлення мі б прыгожымі і разумнымі ні сталі
такіх дзяцей. Яны дарагія (ад 100 такія дзеткі, але калі ў іх будзе «карублёў), і раней іх складана было ша ў роце», ці не адб'ецца гэта на
купіць, тавар прывозілі пад заказ, ўзаемаадносінах з равеснікамі?
таму я вырашыла параіцца з ура— Сёння пра нашу праблему
чом, што лепш набыць: паільнік ніхто не гаворыць. Ці зможаце вы
Хабермана ці медэлаўскую лыжку. назваць вядомых людзей з раскоАле аказалася, што ён пра падоб- лінай? Усё таму, што грамадства
ныя прыстасаванні нічога не ве- не прымае тых, хто адрозніваецдаў! Дзяцей з расколінай кормяць ца. Час та лю дзі вы рас та юць з
праз зонд, але навошта іх мучыць? комплексамі. І мы хочам мяняць

стаўленне да нашых дзяцей і
наогул людзей, якія нарадзіліся з падобнай паталогіяй. Таму
мы запрашаем у нашы групы
не толькі бацькоў ( і цяжарных жанчын) асаблівых дзетак. Крыўдна было, калі адна
з дзяўчын, да якой я падышла
на вуліцы, на маю прапанову
далучыцца да нашай суполкі
аднеквалася: «Гэта мяне сабака пакусаў». Жаданне схавацца не дапаможа разабрацца
з жорсткімі дражнілкамі і засцерагчы асаблівых людзей ад
фарміравання комплексу непаўнавартасці. Мы, наадварот,
шукаем асоб з расколінай, гатовых у голас заявіць пра сябе.
І нас ужо падтрымаў КВЗ-шнік
Дзяніс Дорахаў, пагадзіўся быць
нашым «тварам», — расказвае
Наталля Масюк.

«Я вырашыла параіцца
з урачом, што лепш набыць:
паільнік Хабермана
ці медэлаўскую лыжку.
Але аказалася, што ён
пра падобныя прыстасаванні
нічога не ведаў!»
Перакройваць адносіны ў грамадстве даволі цяжка. «Прыйшла
дадому і плачу», — дзялілася адна з мамачак пасля прагулкі. Яе
«зайчык» гуляў у пясочніцы, і адна
з жанчын дэманстратыўна забрала
адтуль сваё дзіця. «Людзей, якія
так сябе паводзяць, трэба зразумець і дараваць», — упэўнена яшчэ
адна мама з суполкі «Усмешкі нашых зайчыкаў» Святлана КУЧКО. Калі нехта не гатовы спачуваць
ці прымаць чужыя праблемы, яму
заўсёды прасцей збегчы. У нашым
грамадстве доўга прынята было хаваць некаторыя хваробы, бачныя
дэфекты, інваліднасць, і людзям
яшчэ патрэбен час прызвычаіцца
да гэтага. Ды і бацькам асаблівых
дзетак таксама неабходна навучыцца так жыць, каб не выдзяляцца ў соцыуме.
А пачынаць трэба заўсёды з сябе, упэўнена Святлана: «Гэта сёння я магу сказаць іншым мамам, у
якіх толькі нарадзіліся дзеткі з рас-

колінай, што ўсё будзе добра. Але
я ўспамінаю свае слёзы — трэба
было знайсці сілы, каб перажыць
гэта выпрабаванне, сабрацца, бо,
калі вы будзеце нервавацца, не
зможаце дапамагчы дзіцяці, сваімі
страхамі нашкодзіце яму. Важна
проста любіць, малы ўсё адчувае
і разумее. Я вельмі люблю сваю
дзяўчынку, бачу, якая яна ўпэўненая. І яна з гэтым пойдзе па жыцці»...
Мамы «зайчыкаў» мараць пра
ўласны рэабілітацыйны цэнтр, дзе
для малых са сківічна-тварнай паталогіяй будуць распрацаваныя
комплексныя праграмы.
На жаль, сёння спецыялістаў,
якія б займаліся з такімі малымі,
моцна не хапае. Так, у Беларусі
пра цу юць вы дат ныя хі рур гі —
гледзячы на іх былых пацыентаў,
нават і не здагадаешся, што малыя нараджаліся «не такімі». Але
аперацыі, якая прыбярэ дэфект
з тварыка дзіцяці, недастаткова:
у «дадатак» да такой знешнасці
ідуць парушэнні функцый глытання, дыхання, маўлення. Наогул, некаторым дзеткам давядзецца перанесці не адну аперацыю. Вельмі
патрэбна дапамога артадонтаў,
лагапедаў, оталарынголагаў, неўролагаў, псіхолагаў. А паспрабуй
яшчэ знайдзі таго ж дэфектолага,
які ведае, як працаваць з дзеткамі
з такой паталогіяй. Часта кваліфікаваная дапамога выліваецца
ў сур'ёзныя сумы (напрыклад, сеанс логамасажу можа каштаваць
каля 25 рублёў). Сем'ям з рэгіёнаў, акрамя таго, што яны мусяць
плаціць за медыцынскія паслугі,
трэба знаходзіць грошы на дарогу
ў сталіцу. А колькі каштоўнага часу
губляецца на пошук спецыялістаў
і неабходнай інфармацыі!
У планах ак тыўных мамачак
«зай чы каў» ства рыць гра мадскае аб'яднанне, ладзіць выязныя
прыёмныя па абласных і раённых
цэнтрах разам са спецыялістамі
(многія медыкі гатовы іх падтрымаць), дзе малыя і іх бацькі, а таксама цяжарныя жанчыны, якія ўжо
ведаюць пра такі дыягназ, змогуць
атрымаць кваліфікаваную дапамогу і кансультацыі.
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

 Сямейны доктар

ЛЕКІ, ЯКІЯ НЕЛЬГА ЗАБЫЦЬ
Што варта ўзяць з сабой на адпачынак
Каб не сапсаваць сваё знаходжанне
на адпачынку, важна ўзяць з сабой аптэчку,
асабліва калі падарожнічаеце з дзіцем. Малыя
горш за дарослых пераносяць змену клімату,
іх капрызныя жывоцікі могуць не прыняць новую
ежу, а бурная радасць ад новых мясцін нярэдка
абарочваецца сінякамі ды ранкамі... Ды і ці мала
што яшчэ можа здарыцца? Як сустрэць такія
непрыемнасці ў поўным узбраенні, расказала
загадчыца 3-га педыятрычнага аддзялення
3-й гарадской дзіцячай клінічнай паліклінікі горада
Мінска Людміла КІПЦЭВІЧ.
— На адпачынку у бацькоў павінны быць пад рукой
некалькі відаў прэпаратаў.
Сярод іх сонцаахоўныя крэмы, антысептыкі і перавязачны матэрыял, гарачкапаніжальныя, супрацьалергічныя сродкі і лекі ад расстройства страўніка, — нагадвае Людміла Іванаўна.
Каб па збег нуць апё каў
і для аховы скуры ад ультрафіялету, купіце сонца-

ахоўны крэм не менш за
30 SPF. Па мя тай це, што
час знаходжання пад сонцам не па ві нен пе ра вышаць дзвюх гадзін, прычым
толькі ў ранішнюю і вячэрнюю пару. У перыяд з 11 да
15 гадзін загараць не рэкамендуецца ні дзецям, ні
дарослым. Калі скура пачырванела, неабходна наносіць пантэнол-спрэй ці
бепантэн-крэм.

У выпадках парэзаў, ранак спатрэбяцца перакіс
вадароду, лейкапластыр,
вата і бінт. Можна дадаць
яшчэ і зялёнку.
Калі ў дзіцяці павысілася
тэмпература ад знаходжання на сонцы ці вострай рэспіраторнай інфекцыі, выручыць парацэтамол.
У выпадку дыярэі, выкліканай як змяненнем харчовага рацыёну, так і кішэчнай
інфекцыяй, дапаможа акты-

віраваны вугаль ці смекта.
Маючы на ўвазе кішэчную
ін фек цыю, якая ня рэд ка
ўзнікае ад няякаснай ежы
ці вады, захапіце з сабой
ніфураксазід (стопдыяр).
Ні ў якім разе не бярыце лаперамід (ён добра спыняе
дыярэю, але ў выпадку, калі
яна носіць інфекцыйны характар, толькі нашкодзіць).
Калі ў дзіцяці з'явяцца
алергічныя рэакцыі — на ўкусы насякомых, ад ужывання

новых харчовых прадуктаў і
інш., варта скарыстацца фенкаролам. Калі едзеце з дзецьмі, у якіх алергічная рэакцыя
можа працякаць у выглядзе
цяжкасці дыхання, звязанай
з ацёкам дыхальных шляхоў,
вазьміце з сабой будзесанід
у выглядзе спрэю (але для яго
набыцця неабходны рэцэпт,
таму загадзя звярніцеся да
свайго педыятра).
— Выязджаючы ў краіны,
дзе ёсць высокая верагоднасць захварэць той ці іншай інфекцыяй, напрыклад
адром, клешчавым энцэфалітам, вірусным гепатытам,
малярыяй, неабходна ад іх
прышчапіцца, — адзначае
Людміла Кіпцэвіч. — Але
пра гэта трэба паклапаціцца
загадзя, прыкладна за месяц, бо імунітэт пасля прышчэпкі выпрацоўваецца да
некалькіх тыдняў. Звяртац-

На адпачынку у бацькоў
павінны быць пад
рукой некалькі відаў
прэпаратаў. Сярод
іх сонцаахоўныя
крэмы, антысептыкі
і перавязачны
матэрыял,
гарачкапаніжальныя,
супрацьалергічныя
сродкі і лекі
ад расстройства
страўніка.
ца варта ў тэрытарыяльны
Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі і,
высветліўшы эпідэміялагічную сітуацыю ў той краіне,
дзе вы плануеце адпачынак,
удакладніць усю інфармацыю аб вакцынацыі.
Алена КРАВЕЦ
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