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З пунк ту по гля ду ме ды цы ны, 

сён ня поз ні мі ро да мі лі чац ца пер-

шыя ро ды жан чы ны, ста рэй шай 

за 35 га доў. Але так бы ло не заў-

сё ды. Яшчэ ў ся рэ дзі не мі ну ла-

га ста год дзя ма ла дых мам, якія 

на ра джа лі дзі ця пас ля 24 га доў, 

на зы ва лі ста ра ро дзя чы мі. І гэ та 

пры тым, што са вец кім жан чы нам 

уда ло ся ад су нуць план ку дзе та-

ра джэн ня. Бо яшчэ ра ней лі чы ла-

ся, што дзяў чы на пас ля 20 га доў... 

ста рая для ця жар нас ці.

Сён ня ўсё больш жан чын пер-

шае дзі ця на ра джа юць блі жэй да 

30 га доў. І бе ла рус кі тут не вы-

клю чэн не. Атры маць аду ка цыю, 

во пыт ра бо ты і пад няц ца па служ-

бо вай лес ві цы, па па да рож ні чаць 

па све це і па жыць для ся бе, бо 

ся мей ныя кло па ты — до ля тых, 

ка му за 30. Усё час цей сён няш нія 

дзяў ча ты рас стаў ля юць пры яры-

тэ ты ме на ві та так. Але поз нія ро-

ды мо гуць паў плы ваць на зда роўе 

як бу ду чай ма мы, так і не маў ля-

ці. Зда ра ец ца, што ва ўзрос та вых 

ма туль на ра джа юц ца дзе ці з ге не-

тыч ны мі за хвор ван ня мі.

Ап ты маль ны ўзрост — 
21—35 га доў

— Су час ныя жан чы ны, на жаль, 

усё час цей абі ра юць для ся бе 

прыя ры тэт ны мі мэ та мі аду ка цыю, 

па спя хо вую кар' е ру, да сяг нен не 

пэў на га ма тэ ры яль на га даб ра бы-

ту, ад клад ва ю чы ма ця рын ства. 

І не ўсе ўсве дам ля юць, што жа но-

чы ар га нізм устро е ны та кім чы нам, 

што пас ля 35 га доў вы чэрп ва ец ца 

ава ры яль ны рэ зерв яеч ні каў. Пад 

гэ тым тэр мі нам ма юць на ўва зе 

не толь кі коль касць, але і якасць 

яй цак ле так, здоль ных да аплад-

нен ня. Змян шэн не іх коль кас ці ад-

бы ва ец ца з на ту раль ных пры чын 

ад мо ман ту ўступ лен ня ў рэ пра-

дук тыў ны ўзрост, — тлу ма чыць 

урач-аку шэр-гі не ко лаг 11-й га-

рад ской па лі клі ні кі Мін ска, ас-

пі рант ка фед ры аку шэр ства, 

гі не ка ло гіі і рэ пра дук тыў на га 

зда роўя Бе ла рус кай ме ды цын-

скай ака дэ міі пас ля дып лом най 

аду ка цыі Свят ла на КРЭ ЕР. — Та-

му ап ты маль ным для на ра джэн-

ня дзя цей лі чыц ца пе ры яд з 21 да 

35 га доў.

Пры гэ тым ва ўсім све це аку-

шэ ры-гі не ко ла гі прый шлі да выс-

но вы, што най леп шым уз рос там 

для на ра джэн ня пер шын ца з'яў-

ля ец ца 21—25 га доў. У гэ ты час 

у ар га ніз ме ап ты маль ны ўзро вень 

эст ра ге наў і пра гес тэ ро ну. Кос ці 

та за ўма ца ва лі ся і ва ло да юць да-

стат ко вай гнут кас цю. У яеч ні ках 

вя лі кі ава ры яль ны рэ зерв.

Ня гле дзя чы на тое што па кла-

сі фі ка цыі Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя рэ пра дук тыў ным 

лі чыц ца ўзрост да 49 га доў, пас ля 

35 фер тыль насць (здоль насць да 

на ра джэн ня) па чы нае па сту по ва 

зні жац ца. А ўжо пас ля 40 тэм пы 

зга сан ня знач на па ска ра юц ца. 

І ве ра год насць на ступ лен ня ця-

жар нас ці ў гэ тым уз рос це ў 2 ра зы 

ні жэй шая, чым у 20 га доў!

Ры зы ка ге не тыч ных 
ана ма лій і ін шыя

Акра мя гэ та га, з 35 га доў з'яў-

ля юц ца ры зы кі на ра джэн ня дзі-

ця ці з ге не тыч ны мі ана ма лі я мі, 

на прык лад сін дро мам Да уна. Не 

сак рэт, што вя лі кай коль кас ці та-

кіх дзя цей па да ры лі жыц цё ме на-

ві та ўзрос та выя ма ту лі.

— З 35 га доў з'яў ля юц ца ры зы-

кі, звя за ныя з ге не тыч ны мі ана ма-

лі я мі, на прык лад з дэ фек та мі раз-

віц ця нер во вай труб кі, сін дро мам 

Даў на, Эд вард са, Па таў. У 25-га-

до вай жан чы ны гэ та ры зы ка скла-

дае 1:2000, у 30 га доў — 1:1000, у 

40 га доў ужо 1:150, а ў 45 — 1:30, 

зна чыць, з 30 ро даў ад ны скон-

чац ца з'яў лен нем на свет хво ра га 

не маў ля ці, — пры во дзіць ста тыс-

ты ку Свят ла на Крэ ер.

Ад клад ва ю чы ця жар насць на по-

тым, трэ ба ўліч ваць, што і ўлас нае 

зда роўе з уз рос там па гар ша ец ца.

— У 40—45 га доў жан чы на ўжо 

мо жа мець хра ніч ныя хва ро бы — 

мі ё му мат кі, эн да мет ры ёз, ар тэ-

рыя льную гі пер тэн зію, па ру шэн-

ні тлу шча ва га аб ме ну, хва ро бы 

пе ча ні, ны рак, шчы та па доб най 

за ло зы. Пад час ця жар нас ці хра-

ніч ныя за хвор ван ні мо гуць аб-

васт рац ца або стар ту юць но выя 

хва ро бы. Яны аказ ва юць уплыў 

не толь кі на стан са мой ця жар най 

жан чы ны, але і на эмб ры ён. Пры 

ця жар нас ці пас ля 40 знач на па-

вя ліч ва ец ца ры зы ка вы кі ды ша. 

У па раў на нні з ба за вы мі зна чэн-

ня мі яна ўзрас тае пры клад на на 

50 %. І на 40 % па вя ліч ва ец ца ры-

зы ка заў час ных ро даў. Та му ка лі 

жан чы на збі ра ец ца на ра джаць 

пас ля 40, яна па він на па ды сці да 

гэ та га свя до ма: пад рых та вац ца, 

пра кан суль та вац ца ў ад па вед-

ных спе цы я ліс таў і прай сці аб-

сле да ван ні, каб вы клю чыць усе 

ры зы кі, — па пя рэдж вае аку шэр-

гі не ко лаг.

Між ін шым, уз рост ця жар най 

лі чыц ца ад ным з фак та раў пе-

ры на таль най ры зы кі (са цы яль-

на-бія ла гіч ным). Згод на з клі ніч-

ным пра та ко лам, ён з'яў ля ец ца 

кры тэ ры ем для ўклю чэн ня ў гру пу 

ма ця рын скай ры зы кі пад час вя-

дзен ня ця жар нас ці. Та му бу ду чай 

ма ме, якой ужо за 40, трэ ба быць 

га то вай да шэ ра гу скры нін га вых 

да сле да ван няў.

Аба вяз ко вых ся род іх тры. 

У тэр мін 11—13 тыд няў ця жар-

нас ці трэ ба здаць кроў і прай сці 

УГД-ды яг нос ты ку пло да. Па су-

куп нас ці гэ тых ана лі заў ме ды кі 

вы зна ча юць ры зы кі на ра джэн ня 

дзі ця ці з ге не тыч ны мі па та ло гі я мі. 

Дру гі скры нінг ця жар най жан чы не 

пры зна ча юць па між 18 і 21 тыд-

ня мі ця жар нас ці. Трэ ці пра во дзіц-

ца на 32—35 тыд ні. Акра мя та го, 

ця жар ных жан чын пас ля 35 га доў 

на кі роў ва юць на кан суль та цыю 

ге не ты ка. І ка лі вы ні кі скры нін-

гу на сця ро жаць ура ча, жан чы не 

мо гуць пра па на ваць прай сці аб-

сле да ван не ін ва зіў ны мі ме та да мі. 

На прык лад, ам ні я цэн тэз — за бор 

ка ляп лод ных во даў на ге не тыч ны 

ана ліз. Гэ тыя ме та ды больш ін-

фар ма тыў ныя. Той жа ам ні я цэн тэз 

дае вы нік з дак лад нас цю 99 %.

Пры ўсім гэ тым ме ды кі не за-

клі ка юць ад маў ляц ца да ця жар-

нас ці з-за ўзрос ту.

— Без умоў на, ця жар насць у 20 

і ў 40 га доў ад роз ні ва ец ца, але 

гэ та за ле жыць ад ста ну зда роўя 

кан крэт най жан чы ны і та го, ці 

прай шла яна пад рых тоў ку да ця-

жар нас ці. Бы ва юць вы пад кі, ка лі 

і ў 20 на ўлік па ця жар нас ці ста-

вім жан чы ну з вя лі кай коль кас цю 

ды яг на заў, у да лей шым яна не 

вы кон вае рэ ка мен да цыі ўра чоў у 

поў ным аб' ёме і ця жар насць пра-

ця кае не спры яль на. Ін шая жан-

чы на ў 40 га доў, якая са чы ла за 

сва ім зда роў ем, прай шла прэг ра-

ві дар ную пад рых тоў ку і вы кон вае 

ўсе рэ ка мен да цыі, ад чу вае ся бе 

доб ра на пра ця гу ўсёй ця жар нас-

ці, — ад зна чае Свят ла на Крэ ер.

За раз бе ла рус кі час цей за ўсё 

на ра джа юць ва ўзрос це ад 24 да 

29 га доў — у 2018-м жан чы ны 

гэ та га ўзрос ту па да ры лі жыц цё 

31 530 дзет кам. Жан чы ны ва 

ўзрос це 35—39 га доў ста лі ма-

ту ля мі 12 197 ма лых, пры гэ тым 

1835 дзя цей у іх бы лі пер шыя. 

Бе ла рус кі, якім ужо споў ні ла ся 

40, у 2018-м на ра дзі лі 2337 дзя-

цей, пер шых — 327. Жан чы ны 

пас ля 50 ста на ві лі ся ма ту ля мі 

9 ра зоў, у тым лі ку двое дзя цей 

бы лі пер шыя. А вось ся рэд ні 

ўзрост бе ла рус кіх ма туль пра цяг-

вае рас ці. Ле тась ся рэд ні ўзрост 

ма ці пры на ра джэн ні дзі ця ці ў 

нас быў 29,4 го да (пры на ра-

джэн ні пер ша га дзі ця ці — 26,7). 

Для па раў на ння, ся рэд ні ўзрост 

на ра джэн ня дзі ця ці ў 1990 го дзе 

скла даў 25,3 го да, у 2000-м — 

25,6, у 2010-м — 27,3.

Да па мо жа ЭКА?
Сён ня, дзя ку ю чы рэ пра дук тыў-

ным тэх на ло гі ям, уз рост 40+ не 

пе ра шко да для та го, каб стаць 

ма ці. Праў да, і тут ёсць свае нюан -

сы. Пры эк стра кар па раль ным 

аплад нен ні (ЭКА) чым ма ла дзей-

шая па ра, тым боль шыя шан цы 

на ступ лен ня ця жар нас ці. У гру пе 

да 35 га доў яны скла да юць 70 %. 

Ад 35 да 40 — не больш за 35—

40 %. Ва ўзрос це 40+, асаб лі ва 

пас ля 42 га доў, шан цы імк нуц ца 

да ну ля. Ня гле дзя чы на гэ та, ура-

чы не ад маў ля юц ца да па маг чы 

стаць ма ці ні вод най жан чы не.

— Я вы дат на стаў лю ся да 

лю бой жан чы ны, якая хо ча на-

ра дзіць. Дзе ці — гэ та, ба дай, 

са мае вя лі кае шчас це, якое нам 

да дзе на. Ге ніі, між ін шым, на ра-

джа юц ца толь кі ў ста лых баць коў. 

Ка лі жыц цё так склад ва ец ца, што 

жан чы на су стра кае ча ла ве ка, з 

якім ха це ла б мець дзя цей, толь кі 

ў 42 га ды, трэ ба ж па спра ба ваць 

на ра дзіць, — ка жа ўрач вы шэй-

шай ка тэ го рыі, аку шэр-гі не ко-

лаг, рэ пра дук то лаг, за гад чык 

ад дзя лен ня пла на ван ня сям'і 

і ЭКА ме ды цын ска га цэнт ра 

«Ла дэ» Але на ПАНК РА ТА ВА.

Да рэ чы, сён ня, ка лі жан чы на 

хо ча зра біць кар' е ру і ад клас-

ці ма ця рын ства на больш поз ні 

тэр мін, яна мо жа за ма ро зіць свае 

яй цак лет кі і вы ка рыс тоў ваць іх 

паз ней — як пэў ную стра хоў ку. 

Ка лі да 40 га доў за ця жа раць не 

атры ма ец ца, у яе бу дзе за па сны 

ва ры янт: за ма ро жа ныя яй цак лет-

кі, шанц на ступ лен ня ця жар нас ці 

з які мі знач на вы шэй шы. Каш туе 

та кая пра цэ ду ра ка ля 2,5 ты ся чы 

бе ла рус кіх руб лёў.

— Чым ма ла дзей шая жан чы-

на за ма рож вае яй цак лет кі, тым 

больш шан цаў, што ця жар насць 

на сту піць. Пас ля 42 га доў гэ та 

ўжо не па жа да на ра біць. А пас-

ля 49 га доў мы іх не возь мем, бо 

ЭКА пас ля 50 не вы кон ва ец ца, — 

ка жа Але на Панк ра та ва.

Але на КРА ВЕЦ.

Як вя до ма, ма ла дыя баць кі 

ча сам га то выя ад маў ляць 

са бе амаль ва ўсім, абы іх 

дарагія дзет кі атрым лі ва лі 

са мае леп шае. Але, 

аказ ва ец ца, ёсць вы хад 

з цяж ка га ста но ві шча, ка лі 

і дзе ці бу дуць удо сталь 

сы тыя ды апра ну тыя па 

мо дзе, і «дзір ка» ў ся мей ным 

бюд жэ це атры ма ец ца 

не вя лі кая...

Спра ва ў тым, што банк «Даб ра-

быт» збі ра ец ца за няц ца пад трым-

кай усвя дом ле на га баць коў ства ў 

на шай кра і не. Бо ме на ві та ён стаў 

стра тэ гіч ным парт нё рам пля цоў кі 

«Mama Pro» і вы пус ціў карт ку Vіsa 

«Ма ту ля» для ма ла дых мам. Та кім 

чы нам гэ ты фі нан са вы ін сты тут 

прад ста віў свае пра ек ты на трэ цім 

рэс пуб лі кан скім кан грэ се мам, які 

пра хо дзіў у Мін ску.

У гэ тым вы пад ку «Даб ра быт» 

вы сту пае ў якас ці парт нё ра і фі нан-

са ва га экс пер та і да па мо жа сфар-

мі ра ваць у бе ла рус кім гра мад стве 

су час ны па ды ход да пла на ван ня 

сям'і, вы ха ван ня і раз віц ця дзя цей, 

фі нан са вай аду ка ва нас ці, зда роўя і 

са цы яль най аба ро ны.

— Мы вы зна чы лі ў сва ёй стра тэ-

гіі, што ў цэнт ры на шай ува гі — са-

дзей ні чан не рос ту ся мей на га даб-

ра бы ту. Банк бу дзе пра па ноў ваць 

ад па вед ныя пра дук ты і сэр ві сы, а 

так са ма пра соў ваць маг чы мас ці 

для больш эфек тыў на га і руп лі ва га 

вы ка ры стан ня ся мей на га бюд жэ ту. 

Бо мы вы дат на ве да ем, што час ця-

жар нас ці і дэ крэ ту — гэ та не толь кі 

шчас лі выя мо ман ты, але і іс тот ныя 

вы дат кі, — рас тлу ма чыў на мес нік 

стар шы ні праў лен ня бан ка Аляк-

сандр ПЛІТ КА.

Вы пу шча ная ўпер шы ню ў на шай 

кра і не карт ка для ма ла дых мам 

да зва ляе атрым лі ваць па вы ша ны 

кэш бэк і зніж кі ад ме ды цын скіх 

цэнт раў, дзі ця чых кра маў, фіт нес-

цэнт раў і са ло наў пры га жос ці. Для 

ўла даль ні каў карт кі рас пра ца ва на 

парт нёр ская пра гра ма, якая ўклю-

чае ка ля 20 удзель ні каў. Ся род 

іх — сет кі «Гі па», «Бел мар кет», 

«Бус лік», «Зя лё ная ап тэ ка», ла ба-

ра то рыі «Сін эва», клі ні ка «Ева», 

мед цэнтр «Эк са на» і ін шыя. Усе 

яны па га дзі лі ся даць спе цы яль ныя 

зніж кі і бо ну сы ма ла дым сем' ям. 

Пры чым лік парт нё раў бу дзе па-

ста ян на рас ці.

Карт ка так са ма ад роз ні ва ец ца 

«клуб ным» фар ма там: вы сту пае 

пра хад ным бі ле там на ме ра пры ем-

ствы пля цоў кі «Mama Pro». А ў бу-

ду чы ні яе ўла даль ні кі змо гуць па кі-

даць элект рон ныя за яў кі на ча ка ныя 

зніж кі і бо ну сы — і ўста но вы бу дуць 

рэ ага ваць на па жа дан ні з пер са-

наль ны мі пра па но ва мі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фі нан са вы Фі нан са вы 
вы дат ніквы дат нік

«Mama Pro» — 

най буй ней шая ў Бе ла ру сі 

пля цоў ка для ўза е ма дзе ян ня 

бу ду чых і дзе ю чых баць коў 

са спе цы я ліс та мі сфер 

ахо вы зда роўя, са цы яль най 

аба ро ны, аду ка цыі 

і фі нан саў.

Спе цы яль ная 
карт ка 

для асаб лі вых 
баць коў

40+40+ ПОЗ НІЯ РО ДЫ: 
ЗА І СУ ПРАЦЬ

...Мая зна ё мая На тал ля пас ля та го як вый шла за муж, дзя цей 

за во дзіць не спя ша ла ся. Ма ла дая сям'я жы ла ў не вя лі кай ква тэ-

ры з баць ка мі — не да ма лых, трэ ба бы ло бу да ваць сваё жыл лё. 

Праз не каль кі га доў, да ча каў шы ся чар гі, па ра на рэш це пе ра еха ла 

ва ўлас ную ква тэ ру. Ад нак тут На тал ля ака за ла ся на па ро зе кар'ер -

на га скач ка: у кам па ніі, дзе яна пра ца ва ла, вы зва лі лася па са да 

за гад чы ка юры дыч на га ад дзе ла. На яе прэ тэн да ва лі на ша ге ра і ня 

і яе знач на ста рэй шы ка ле га. Кар' ер ную гон ку На тал ля вый гра ла 

і ўрэш це за ня ла па са ду. А ка лі, зда ва ла ся б, мож на бы ло і на ра-

джаць, за ця жа раць так і не змаг ла. «Спа чат ку ду ма ла, што за над та 

ра на, а по тым ста ла поз на», — ка жа яна. Яе ра вес ні цы Ма ры не 

па шчас ці ла больш. Яна так са ма бы ла за ся ро джа на на кар' е ры, 

а пас ля 35 зра зу ме ла, што «жыць ня ма для ка го». Але ў яе ўсё 

скла ла ся больш уда ла: у 40 жан чы на ўпер шы ню ста ла ма май. Цяж-

кая ця жар насць і па ста ян ная па гро за вы кі ды ша, ме ся цы «на за ха-

ван ні», пра ве дзе ныя на баль ніч ным лож ку, і заў час ныя ро ды — усе 

па ку ты сён ня ні што ў па раў на нні з сэн сам яе жыц ця — ма лень кай 

Ве ра ні кай, сцвяр джае са ма Ма ры на.

Ня гле дзя чы на тое што 
па кла сі фі ка цыі Су свет най 
ар га ні за цыі ахо вы зда роўя 
рэ пра дук тыў ным лі чыц ца 
ўзрост да 49 га доў, пас ля 35 
фер тыль насць (здоль насць 
да на ра джэн ня) па чы нае 
па сту по ва зні жац ца.


