
18 верасня 2019 г. АКТУАЛЬНА 7

На ся мей ным фес ты ва лі 

«ТатаPro» та ты, якія вы ра-

шы лі пай сці ў дэ крэт ны ад-

па чы нак або раз дзя ліць яго 

з жон кай, па дзя лі лі ся сва і мі 

гіс то ры я мі і рас ка за лі пра 

тон ка сці дэ крэ та.

Яў ген КАР НЕ Я ВЕЦ (29 га-

доў):

— Я пай шоў у дэ крэт не з 

пер шых дзён на ра джэн ня дзі-

ця ці — мы з жон кай па мя ня лі-

ся ро ля мі дзесь ці на ся рэ дзі не. 

Я ўдзель ні чаў у вы ха ван ні дач-

кі з са ма га пер ша га дня, пры-

вык да гэ та га і па ду маў: ча му б

і не? Тым больш што мне ў гэ ты 

час пра па на ва лі пра ца ваць дыс-

тан цый на па да га во ры пад ра ду, 

вось я і вы ра шыў: у гро шах я ні-

чо га не стра чу, мож на па спра ба-

ваць.

Ска жу ад ра зу: гэ та зу сім не 

так, як па быць з дзі цем адзін-два 

дні вы хад ных, а знач на скла да-

ней. Гэ та цяж ка на ват чыс та псі-

ха ла гіч на, бо свой дзень зу сім 

не маг чы ма рас пла на ваць: дзі ця 

за раз хо ча гу ляць, а праз хві лі-

ну ўсё мо жа змя ніц ца... Ты цэ лы 

дзень на на гах і вель мі стам ля-

еш ся пад ве чар.

Бы ла і та кая скла да насць: ні 

ад дзел кад раў на ма ёй ра бо це, 

ні бух гал тэ рыя, ні на ват мяс цо-

вы ФСАН не ве да лі дак лад на, 

як афор міць мой дэ крэт ны вод-

пуск, та му што су тык ну лі ся з та-

кой сі ту а цы яй упер шы ню. Яшчэ 

ака за ла ся, што жан чы нам, якія 

пра цу юць па да га во ры пад ра-

ду пад час дэ крэт на га вод пус ку, 

пла цяць 50 % дэ крэт ных гро шай 

у тыя дні, ка лі яны пра цу юць па 

гэ тым да га во ры. Але мне за гэ-

тыя дні не пла ці лі ні чо га. Праў да, 

по тым ака за ла ся, што пункт, які 

рэг ла мен туе гэ та, мож на трак-

та ваць двая ка. Але да вя ло ся за 

гэ та па зма гац ца.

Ха чу пе ра сце раг чы: ду маю, 

у кож на га баць кі, які аб раў дэ-

крэт ны ад па чы нак, ад ной чы 

мо жа на дыс ці мо мант, ка лі ён 

ад чу вае, што не спраў ля ец-

ца. Гэ та мо жа ад быц ца, ка лі 

дзі ця ў іс тэ ры цы амаль цэ лы 

дзень або за хва рэ ла — і та ды ў 

муж чы ны мо гуць здаць нер вы. 

У кож на га гэ та бу дзе, у кож на га 

гэ та бы ло... Тут трэ ба не як спы ніць 

ся бе, са брац ца з дум ка мі, ну хоць

вый сці па ды хаць на бал кон... 

Та му лю бо му баць ку не пе ра-

шко дзіць моц нае са ма ва ло дан-

не — ча сам па трэб ныя са праў ды 

жа лез ныя нер вы, каб спра віц ца з 

та кі мі сі ту а цы я мі.

Не ка то рыя ка жуць, што жыц цё 

ў дэ крэ це на гад вае дзень су рка — 

ад но і тое ж кож ны дзень, ка ша ў 

адзін і той жа час... Але на са май 

спра ве дні ля цяць вель мі хут ка. 

Дзі ця рас це, мя ня ец ца, і кож ны 

дзень яно ін шае. А са мае га лоў-

нае — ты на свае во чы ба чыш, як 

яно раз ві ва ец ца! Са праў ды, час та 

пад ка нец дня стом ле насць і стрэс 

та кія, што ты прос та па да еш без 

сіл. Але ка лі дач ка па ды хо дзіць і 

аб ды мае ця бе — гэ та та кая ра-

дасць, што ты прос та ім гнен на ўсё 

за бы ва еш і стом ле насць пра хо-

дзіць.

Рус лан ПІ СА РЭН КА (37 га доў):

— Спа чат ку бы ло скла да-

на. Ёсць та кое мер ка ван не, што 

ка лі ты ся дзіш до ма, то як быц-

цам ні чо га не ро біш. Дык вось — 

вель мі шмат ча го ро біш! У мя-

не трое дзя цей. І я пра чы на ю-

ся та ды, ка лі пра чы на ец ца ма-

 лод шае дзі ця, — гэ та мо жа быць і 

ў шэсць ра ні цы, та му што яму жы-

во цік ба ліць, ска жам. А скон чыц ца 

дзень мо жа ў дзве га дзі ны но чы, 

пас ля та го як ты скон чыў убор ку. 

Дзень пра ля тае ў ім гнен не во ка, 

і ча сам на ват пры сес ці не маг чы-

ма. Зда ец ца, ні чо га не ро біш, але 

ка лі ве ча рам па чы на еш усё ўспа-

мі наць, то вы свят ля ец ца, што на 

са май спра ве пе ра роб ле на ку ча 

спраў: мы сха дзі лі ў па лі клі ні ку, 

па пра ві лі ро вар, зра бі лі ма шын ку, 

па гу ля лі на ву лі цы... Аказ ва ец ца, 

ня дрэн на па пра ца ва лі!

Я ця пер у поў най ме ры ра-

зу мею жан чы ну, якая кор міць 

грудзь мі і пра чы на ец ца па па-

тра ба ван ні дзі ця ці, якое за ха це ла 

ес ці, а по тым тут жа за сы нае. Я 

сам праз паў го да мог пра чнуц ца, 

за ка лы хаць дзі ця, по тым ім гнен-

на за снуць, пра чнуц ца зноў праз 

паў та ры-дзве га дзі ны, каб зноў 

яго за ка лы хаць або па мя няць 

пад гуз нік, і зноў за снуць... Не як 

жон ка за пі са ла аў дыё та го, як я 

ка лы хаю дзі ця і спя ваю яму пе-

сень ку. Гэ та бы ла са мая са праўд-

ная па лынь свя до мас ці! Я гэ та га 

ні чо га не па мя таў і ду жа здзі віў ся, 

што я мог та кое спя ваць. Але ця-

пер май му ма лод ша му ўжо амаль 

два га ды, і я ўжо сплю як усе нар-

маль ныя лю дзі.

Я ме ды цын скі псі хо лаг па аду-

ка цыі і ха чу даць па ра ду. У та ты 

ў дэ крэ це ў скла да най сі ту а цыі, 

ка лі яго дзі ця хва рэе аль бо кры-

чыць у іс тэ ры цы, у га ла ве па він на 

быць ад на дум ка: ты — да рос лы 

ча ла век. І гэ та ты па ві нен спраў-

ляц ца з да дзе най сі ту а цы яй, а не 

тваё дзі ця. Ты па ві нен заў сё ды 

ра зу мець, што пе рад та бой ма-

лень кі ча ла ве чак. Ён не мае та го 

во пы ту, які ўжо ёсць у ця бе. Дзе ці 

шмат ча го не ве да юць. Яны на ват 

не ве да юць, што та кое злосць, 

лю тасць, крыў да, ка лі вы ім гэ та-

га не па тлу ма чы лі. Дзі ця не мо жа 

сло ва мі вам рас ка заць: слу хай, 

та та, я на ця бе па крыў джа ны, ты 

мя не раз бу дзіў а шос тай ра ні цы 

і не ку ды вя дзеш, у дзі ця чы сад 

ці яшчэ ку дысь ці, ты ча гось ці ад 

мя не хо чаш, а я не ха чу, я ха чу 

спаць... Яно не мо жа, як да рос лы, 

та бе ўсё гэ та ска заць і ка жа як 

мо жа — сва і мі кап ры за мі, іс тэ-

ры кай... Та му дзі ця трэ ба ву чыць 

га ва рыць пра тое, што яно ад чу-

вае. На прык лад: «та бе крыўд на, 

што на ця бе на сва ры ла ся ба бу-

ля», аль бо — «гэ та лі мон, та му ў 

ця бе кіс ла ў ро це»...

Кі рыл БУД КЕ ВІЧ, за сна-

валь нік са цы яль на-асвет ніц-

кай уста но вы «Ся мей ны цэнтр 

«Та та мо жа», шчас лі вы баць ка 

тра іх дзя цей (38 га доў):

Пас ля на ра джэн ня сы на мая 

афі цый ная ра бо та і біз нес, якім я 

зай маў ся, ады шлі на дру гі план. 

Я стаў вы ву чаць спе цы яль ную 

лі та ра ту ру на дзі ця чую тэ ма ты-

ку, па сту піў у ін сты тут на пе да-

го га-псі хо ла га, у ма ім ася род дзі 

з'я ві лі ся ма мы і та ты...

Я ста ра юся да ваць сва ім дзе-

цям мі ні мум аб ме жа ван няў. Перш 

чым за ба ра ніць дзі ця ці што-не-

будзь, я заў сё ды імк ну ся зра зу-

мець, чым бы лі вы клі ка ны яго па-

во дзі ны ці прось ба.

На прык лад, сын Алеш ка па 

ра ні цах пра чы наў ся ра ней за 

ўсіх, спаў заў з лож ка і цяг нуў 

мя не сон на га за ру ку ў вя лі кі 

па кой. Я не тлу ма чыў яму, што 

мне не хо чац ца іс ці, бо ра зу меў, 

што яму там ад на му сум на, та-

му я прос та ўста ваў і ішоў за ім.

Гэ тая га тоў насць іс ці на су страч 

да па ма гае на ла дзіць псі ха ла гіч-

ны кан такт і да вер па між на мі. 

Жа дан ні дзі ця ці мо гуць змя няц ца 

вель мі хут ка, і гэ та нар маль на, 

прос та пра гэ та трэ ба ўвесь час 

па мя таць і не зла вац ца на ма-

ло га. У ад ну се кун ду яно мо жа 

пе ра ду маць або за ха цець ча гось-

ці яшчэ. Я ста ра юся даць дзі ця ці 

мак сі маль ную сва бо ду. На прык-

лад, у нас у ква тэ ры мож на ма-

ля ваць на шпа ле рах, гу ляць у 

фут бол, па кі нуць не да е дзе най 

стра ву ў абед...

У на шым ся мей ным цэнт ры 

мы пра па ган ду ем дум ку, што та-

та мо жа ак тыў на ўдзель ні чаць 

у жыц ці сям'і. На прык лад, мы 

пра во дзім спе цы яль ныя май-

стар-кла сы. А для тых та таў, хто 

аб раў дэ крэт ны ад па чы нак і ад-

чуў, што не спраў ля ец ца, у нас 

ма ец ца гру па «Та та мо жа».

Ха чу ска заць: гэ та вы дат на 

— ба чыць, як тваё дзі ця рас це, 

раз ві ва ец ца. Ты па чы на еш на ват 

га на рыц ца са бой у та кія мо ман-

ты. Лі чу: гэ та во пыт, які па ві нен 

быць у кож на га муж чы ны. Лю бы 

муж чы на па ві нен па спра ба ваць 

хоць ме ся цы два-тры па быць са 

сва ім дзі цем сам-на сам.

Свят ла на БУСЬ КО,

фо та аў та ра.

Та ты ў дэ крэ це дзе ляц ца сва ім вопытам.

ТА ТА — МО ЖА!
Муж чы ны — пра сваё жыц цё ў дэ крэ це

14 ве рас ня ў ста лі цы прай шоў ся мей ны фес ты валь 

«ТатаPro» — ме ра пры ем ства ў но вым для на шай кра і ны 

фар ма це open-кла саў: ад кры тыя зно сі ны і май стар-кла сы і 

лек цыі ад экс пер таў. На ім са бра лі ся най леп шыя спе цы я-

 ліс ты сфе ры ма ця рын ства 

і дзя цін ства, брэнд-экс пер ты, каб у прос тых пы тан нях і ад-

ка зах рас тлу ма чыць усё тое, пра што хо чуць ве даць су час-

ныя баць кі. Вёў ім прэ зу вя до мы ма ла ды та та і спя вак Тэа, 

а на пля цоў ках зна хо дзі лі ся дзя сят кі па моч ні каў: ма лых 

да па ма га лі гля дзець пра фе сій ныя псі хо ла гі, так са ма лю бы 

ах вот ны мог згу ляць пар тыю вя лі кі мі рос та вы мі фі гу ра мі з 

юны мі шах ма тыс та мі Бе ла рус кай фе дэ ра цыі шах мат.

Ме ра пры ем ства прай шло пры пад трым цы Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Бе ла ру сі і Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 

аба ро ны.

Га во раць 
спе цы я ліс ты...

На ся мей ным фес ты ва лі «ТатаPro» 

спе цы я ліс ты са сфе ры ма ця рын-

ства і дзя цін ства рас ка за лі пра муж-

чын скае зда роўе, парт нёр скія ро ды 

і тое, якія пра вы ёсць у та таў.

Га лоў ны па за штат ны аку шэр-гі-

не ко лаг Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Свят ла на НА ГІ БО ВІЧ:

— Зай ма ю чы ся ана лі зам пры чын бяс-

плод нас ці ся мей ных пар, мы га доў пяць 

та му (а ў све це на огул яшчэ ра ней) прый-

шлі да вы сно вы, што ця пер асноў най 

пры чы най гэ та га з'яў ля ец ца муж чы на. 

Та му ў на шай кра і не ця пер ад кры ва юц ца 

цэнт ры пла на ван ня сям'і, у якіх мяр ку-

ец ца аба вяз ко вае ад крыц цё ка бі не таў 

муж чын ска га зда роўя, дзе пра цу юць уро-

ла гі або анд ро ла гі. І мы спа дзя ём ся, што 

на шы муж чы ны пой дуць ту ды.

На мес нік га лоў на га ўра ча па аку-

шэр ска-гі не ка ла гіч най да па мо зе 5-й 

га рад ской клі ніч най баль ні цы Мін ска 

Ма ры на ШКРОБ:

— Сё ле та ў нас ужо пры ня та больш за 

тры ты ся чы ро даў, пры гэ тым ка ля 20 % з 

іх — парт нёр скія, то-бок з удзе лам та ты. 

Гэ та кож ныя 5-я ро ды! І з кож ным го дам 

іх коль касць ро біц ца ўсё боль шай.

Ці па трэб на спе цы яль ная пад рых-

тоў ка, каб удзель ні чаць у парт нёр скіх 

ро дах? Без умоў на, так. Спра ва ў тым, 

што парт нёр у ро дах — гэ та не гля дач і 

не слу хач, а па моч нік. Та му ён па ві нен 

уяў ляць, што ад бы ва ец ца з жан чы най, 

ка лі яна на ра джае, і як мож на па лег чыць 

яе стан. Ця пер кур сы пад рых тоў кі да 

ро даў іс ну юць прак тыч на пры ўсіх ста-

ліч ных ра дзіль ных да мах, ёсць і шэ раг 

ка мер цый ных кур саў.

На мес нік стар шы ні ка мі тэ та па 

пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро-

не Мін гар вы кан ка ма Іры на ДУД КА:

— Для шмат дзет ных сем' яў у нас 

іс нуе раз ві тая сіс тэ ма пад трым кі, і мы 

ўсё больш па чы на ем пад трым лі ваць 

не толь кі мам, але і та таў. Яны ця пер 

цал кам зраў ня ныя ў пра вах з ма ма мі. 

Сці ра ец ца стэ рэа тып, што та та ў сям'і 

— зда быт чык, а ма ма — за ха валь ні ца 

ся мей на га ача га. Сён ня мы ка жам пра 

роў ныя пра вы і роў ны ўдзел абод вух 

баць коў у вы ха ван ні дзя цей.

Што год у трэ ція вы хад ныя чэр ве ня ўжо 

тра ды цый на ў Мін ску ад зна ча ец ца дзень 

баць кі. Так са ма на сён няш ні дзень на шым 

за ка на даў ствам пра ду гле джа на пра ва 

баць кі пай сці ў дэ крэт ны вод пуск.

На ўзроў ні за ка на даў ства ўжо ўне-

 се ны зме ны ў Пра цоў ны ко дэкс, і з 

28 сту дзе ня 2020 го да ўсту піць у сі лу та-

кая но вая льго та для та таў, як прад стаў-

лен не са цы яль на га вод пус ку для та ты 

пра цяг лас цю не менш за 14 дзён на пра-

ця гу 6 ме ся цаў з дня на ра джэн ня дзі ця ці. 

Гэ ты вод пуск не аплат ны, але мы су мес на 

з праф са юза мі рэ ка мен ду ем, каб у ка-

лек тыў ныя да мо вы на прад пры ем ствах 

уно сіў ся пункт аб апла це гэ тых 14 дзён, а 

так са ма каб та кі вод пуск быў боль шы за 

пра ду гле джа ныя аба вяз ко выя два тыд ні. 

Акрамя таго, сён ня ў нас ужо ёсць ар-

га ні за цыі, хай і адзін ка выя, дзе прос та 

пры вы твор час ці ці офі се ад кры ва юц ца 

дзі ця чыя са ды і яс лі...

Свят ла на БУСЬ КО.

У ка роб ках, пад рых та ва ных ар га ні за-

та ра мі пра ек та «МамаPro», бу дзе ўсё 

са мае не аб ход нае для пер шых дзён 

жыц ця не маў ля ці і ма ла дых баць коў — 

пад гуз кі, цац кі, срод кі гі гі е ны — дзя сят кі 

прад ме таў. Пер шы мі па да рун кі атры ма-

юць тыя ма лыя, якія на ро дзяц ца ў Дзень 

ма ці, 14 каст рыч ні ка, ка лі і стар туе ак-

цыя. Па сла мі пра ек та ста лі вя до мыя 

жан чы ны-ма ці — тэ ле вя ду чая Свят ла на 

Ба роў ская, спя вач ка Ла ры са Гры ба лё ва, 

топ-ма дэль Ка ця ры на Да мань ко ва.

Ак цыя бу дзе доў жыц ца сем ме ся цаў, за 

гэ ты час ма ла дым ма ці пла ну юць уру чыць 

14 ты сяч ка ро бак (што ме сяц у ста лі цы на ра-

джа ец ца ка ля дзвюх ты сяч дзе так). Іні цы я ты-

ву пад тры ма ла Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.

— Мы ра ды лю бо му па чы нан ню, ка лі яно 

скі ра ва на на пад трым ку на ра джаль нас ці. 

У Бе ла ру сі, як і ў Еў ро пе, на жаль, чым лепш 

мы жы вём, тым менш на ра джа ем. Ра зам з 

«МамаPro» мы не толь кі до рым па да рун кі, але 

і ад кры лі ра дзіль ныя да мы для на вед ван ня. І 

вы свет лі ла ся, што сва я кі не пе ра шка джа юць, 

а да па ма га юць, — па дзя лі ла ся на чаль нік га-

лоў на га ўпраў лен ня ар га ні за цыі ме ды цын-

скай да па мо гі і экс пер ты зы Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Але на БОГ ДАН.

Спе цы я ліст па ве да мі ла, што пра ект за ко-

на «Аб змя нен ні За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«Аб ахо ве зда роўя» на кі ра ва ны ў Са вет Мі-

ніст раў. У ім, у пры ват нас ці, утрым лі ва ец ца 

но вая нор ма — ства рэн не ўмоў для ся мей-

на га пе ра да борт на га кан суль та ван ня.

— Увя дзен не пе рад аборт на га кан суль-

та ван ня для жан чын не каль кі га доў та му 

да зво лі ла за ха ваць 1,5 ты ся чы жыц цяў, спа-

дзя ём ся, што та кая прак ты ка для ўсёй сям'і 

да зво ліць за ха ваць 3-4 ты ся чы жыц цяў.

Пра старт ак цыі аб' яві лі ў сце нах 5-й 

га рад ской клі ніч най баль ні цы, дзе з па-

чат ку го да на ра дзі ла ся рэ корд ная ў Мін-

ску коль касць дзя цей.

— З мо ман ту ад крыц ця но ва га кор пу-

са, за ча ты ры га ды ў нас на ра дзі ла ся 20 

ты сяч дзя цей, у тым лі ку ле тась 5,5 ты-

ся чы, — рас ка за ла на мес нік га лоў на га 

ўра ча па аку шэр ска-гі не ка ла гіч най да-

па мо зе 5-й га рад ской клі ніч най баль-

ні цы Ма ры на ШКРОБ. — Па цы ент кам 

заў сё ды пры ем на, ка лі пра іх кла по цяц ца, 

та му ў та кі важ ны мо мант у жыц ці ў іх бу дзе 

яшчэ ад на ра дасць.

Ма ры на Шкроб пра дэ ман стра ва ла жур-

на ліс там і зна ка мі тым ма мам ра дзіль ныя 

за лы. Кор пус ра дзіль на га до ма 5-й клі ніч най 

баль ні цы бу да ваў ся ня даў на, ён у ста лі цы 

са мы но вы і су час ны. Усе ра дзіль ныя за лы 

і па ла ты пра ду гледж ва юць су мес нае зна хо-

джан не ма ці і дзі ця ці і ма юць кам форт ныя 

ўмо вы для парт нёр скіх ро даў. Тут ма ец ца 

ўся не аб ход ная мэб ля і аб ста ля ван не для 

ма мы, яе парт нё ра і не маў ля ці. Ка ця ры на 

Да мань ко ва, якая сва іх тра іх да чок на ра-

дзі ла ў Фран цыі, ад зна чы ла, што ўмо вы ў 

бе ла рус кім ра дзіль ным до ме яе па-са праўд-

на му ўра зі лі і не ад роз ні ва юц ца ад за меж-

ных клі нік.

Але на КРА ВЕЦ.

КА РОБ КІ ДЛЯ НЕ МАЎ ЛЯТ
Усім дзе цям, якія сё ле та з'я вяц ца на свет у ста ліч ных ра дзіль ных да мах, бу дуць уру чаць па да рун кі

Алена БОГДАН і Ка ця ры на ДА МАНЬ КО ВА.


