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Тры вож насць, пра фе сія, 
нач ныя «раз' ез ды»

— Са мае скла да нае 
ў пра фе сіі доў лы — ад ры-
вац ца ад улас най сям'і. 
Праў да, даты чыц ца гэ-
та толь кі су пра ва джэн-
ня ро даў. Усю ас тат нюю 
ра бо ту мож на спла на-
ваць так, як та бе зруч-
на. Мно гія лі чаць, што вось 
прый шла, за руч ку па ра дзі ху па тры ма ла 
і ўсё! Ку ды там!? Тут га лоў нае — не ад люст-
роў ваць тры вож насць. Важ на на стро іц ца і 
за хоў ваць ад чу ван не нейт раль нас ці і бяс пе кі. 
І гэ та ня гле дзя чы на тое, што ў мя не са мой 
так са ма мо гуць быць ней кія праб ле мы, кло-
па ты — усё па кі даю до ма. Цяж ка зры вац ца 
ноч чу. Ве да е це, я не маг ла па ехаць з дзець мі 
на вы хад ных да ба бу лі ў ін шы го рад: «ча ка-
лі», ка лі тая ці ін шая жан чы на на ро дзіць, — 
з усмеш кай ус па мі нае доў ла Лі за Шэ фер.

Ця пер Лі за не бя рэц ца су пра ва джаць ро-
ды. Са з'яў лен нем на свет чац вёр та га дзі ця ці 
кла пат лі вая ма ці прос та не мо жа са бе да зво-
ліць эк стран ныя «раз' ез ды» па го ра дзе.

— Пер шыя мі ні мум паў го да пас ля ро даў 
ні ко лі не пра цую, бо ве даю, што гэ та для 
мя не ўраз лі ва, — ка жа Лі за. — У на шай краі -
не доў лы па куль ня ма ў рэ ест ры пра фе сій, 
але ўсё да гэ та га ідзе. На жаль, у боль шас ці 
бе ла ру саў доў ла аса цы ю ец ца вы ключ на з 
ро да мі. Не ве даю, ча му ме на ві та ка ля гэ тай 
тэ мы так усё раз дзі ма ец ца. Бо коль кі ўся го 
ад бы ва ец ца да і пас ля на ра джэн ня дзі ця ці!

Лі за з цеп лы нёй рас каз вае пра свой доў-
льскі гур ток па пад рых тоў цы да ро даў і жыц ця 
з не маў лят кам. Пер шы раз жан чы на на зва ла 
ся бе доў лай у 24 га ды пас ля та го, як дру гі раз 
ста ла ма май і вы ву чы ла ся на кан суль тан та 
па груд ным вы корм лі ван ні. А по тым ужо бы лі 
спе цы я лі за ва ныя кур сы для доў лы.

Сва бо да, мі лі цыя, 
бе лая ва ро на

— Ой, яна з сы нам і му жам. Цу доў на! — Лі-
за за ўва жае ў акне Ла ну Чар ка шы ну (ад ну 
з тых жан чын, якія ска рыс талі ся доў льскі мі 
па слу га мі Лі зы). — А які хлоп чык ужо вя лі кі!

Лі за і Ла на не ба чы лі ся ка ля двух з па ло-

вай га доў. Жан чы ны спя ша лі ся па дзя ліц ца 

па дзея мі з жыц ця, гу та ры лі пра па да рож жы, 

по быт і, вя до ма, дзя цей.

— А ў май го Лёш кі та-

кія «за маш кі» пай шлі. 

Учо ра пас ля пра гул кі ў 

го ра дзе за явіў: «Да вай-

це так сі за ка жам», — 

дзе ліц ца Ла на.

— Ёсць у ка го, — жар-

туе Лі за.

— Так, яшчэ за ста ло ся неш та ад та го 

жыц ця, — кры ху бян тэ жыц ца жан чы на.

Страх рас стац ца з «тым» жыц цём, як ка-

жуць ма ту лі, заў сё ды пу жае. І ме на ві та тут 

на да па мо гу мо жа прый сці доў ла.

— Лі за па ка за ла мне, што неаба вяз ко ва 

раз віт вац ца са сва бо дай, да якой я вель мі 

пры вя за ла ся за 33 га ды жыц ця (смя ец ца). 

Яна зня ла гэ тае псі ха ла гіч нае на пру жан не, 

быц цам у адзін мо мант усё па він на стаць па-

ін ша му, — дзе ліц ца Ла на. — Быў час, ка лі я 

ад чу ва ла ся бе ад ной су праць уся го гра мад-

ства. Мы з му жам вы ра шы лі за гар тоў ваць 

сы на з ран ня га ўзрос ту. Ад ной чы ня су дзі ця 

ў слін гу, нож кі яго зві са юць (як і трэ ба), і тут 

па чы на ец ца з усіх ба коў: «Яму хо лад на. Ку-

пі це ка ляс ку!», «Яно ж за хва рэе. Ку ды вы, 

баць кі, гле дзі це!?» На мя не на ват адзін раз 

вы клі ка лі мі лі цыю...

— Па мя таю, як ты мне та ды тэ ле фа на ва-

ла, — пад ха пі ла Лі за.

— Для мя не гэ та быў шок, я пас ля тры 
дні не маг ла вый сці з ква тэ ры. Мя не на зва лі 
«не зда ро вай ма ці, якая хо дзіць і ма ро зіць 
дзі ця»! Лі за та ды мя не моц на пад тры ма ла. 
Я ад чу ла, што не ад на.

— І гэ та ж ле та бы ло! — ус па мі нае доў-
ла. — Для тых, хто не ве дае, слін га-ша лік — 
гэ та не каль кі сла ёў тка ні ны! Дзі ця па цее ў 
ім заўж ды!

Дрэ ды, хат нія ро ды, 
не прад ка заль насць

— Па та бе, Лі за, і не ска-
жаш, што шмат дзет ная 
ма ці! — да лу чы ла ся да 
на шай гу тар кі На тал ля 
Та лай.

— І па та бе так са-
ма! — бы ла ра дая ба-
чыць сваю клі ент ку доў-
ла.

— Так, але я ста ра юся больш та ко га «ста-
ла га» імі джу пры трым лі вац ца.

— А я вы ра шы ла змя ніц ца, не гу ляць у «як 
трэ ба і як пры ня та». Быць та кой, якая ёсць. 
Ну вось даў но я ха це ла гэ тыя дрэ ды, — указ-
ва ю чы на свае ва ла сы, ка жа Лі за.

— Мне зда ец ца, доў лу жан чы на вы бі рае 
не па знеш нім вы гля дзе, а ін ту і тыў на. Стыль 
зно сін, сло вы, тэ мы — вось гэ та важ на, — 
да дае Ла на. — Мне Лі зу ўво гу ле на ад ным з 
фо ру маў для баць коў параілі.

— А мы з ёй па зна ё мі лі ся яшчэ да 
ма ёй трэ цяй ця жар нас ці праз агуль ных 
сяб роў, — ус па мі нае На тал ля. — Муж на 
парт нёр скія ро ды не зга дзіў ся, та му «пад-
клю чы ла» Лі зу. На жаль, не ўсё атры ма-
ла ся па пла не: ро ды рэч не прад ка заль ная 
(усмі ха ец ца).

— Ін шае пы тан не, што доў ле «па ды хо-
дзяць» не ўсе. Я не ма гу пай сці на ро ды з 
ча ла ве кам, які ба чыць ува мне не тое, што я 
ма гу яму даць. Возь мем на ват хат нія ро ды, 
на якія мя не ад ной чы за пра сі лі як аку шэр ку. 
Так, у мя не шмат ве даў у псі ха ло гіі, «ка ля ме-
ды цын скіх», але я не ўрач! З той жан чы най 
я не ста ла пра ца ваць, — тлу ма чыць Лі за. — 
Тут важ на ра зу мець роз ні цу: аку шэр ка со-
чыць за пра цэ сам і ацэнь вае ро ды, доў ла — 
за жан чы най і яе эма цы я наль ным і фі зіч ным 
кам фор там.

Доў ла ні ў якім ра зе не пра па ган дуе хат-
нія ро ды:

— Абі раць мес ца ро даў — аса біс тая спра-
ва жан чы ны. За да ча дзяр жа вы — за бяс пе-
чыць гэ та пра ва з за ха ван нем бяс пе кі для 
ўсіх удзель ні каў ро да ва га пра цэ су. Хо чац ца, 
каб гра мад скі рэ за нанс, які сён ня вы клі ка ла 
тэ ма хат ніх ро даў, зру шыў праб ле му ў леп-
шы бок.

— Лі чу, што жан чы на па він на на ра джаць у 
бяс печ най, кам форт най аб ста ноў цы. Аса біс-
та я заўж ды ра зу ме ла, што до ма на ра джаць 
не ха чу: трэ ба ду маць, як усё ар га ні за ваць. 
Я не змаг ла б цал кам па гру зіц ца ў пра цэс, 
ка лі по бач зна хо дзяц ца ста рэй шыя дзе ці і па-
тра бу юць ма ёй ува гі, — ка жа На тал ля.

Юры дыч ная ад каз насць, 
са ма аду ка цыя, 

здзіў ле ныя по зір кі
— Кож ны ўрач на сва ім пра цоў ным мес цы 

аб ме жа ва ны моц най юры дыч най ад каз нас-
цю за якасць ме ды цын скай да па мо гі. Доў ле 
ў гэ тым пла не кры ху ляг чэй. На шы ме ды кі 
жы вуць у гэ тай сіс тэ ме і па-ін ша му ні як. Та-

му, на пэў на, вось гэ ты дыя лог «урач—доў ла» 
па куль у Бе ла ру сі не зу сім на ла джа ны, — лі-
чыць Лі за.

Доў ла па ста ян на ўдас ка наль вае свае ве-
ды. На ву чан не ў асноў ным пра хо дзіць за мя-
жой або ан лайн:

— У на шай кра і не ўсе гэ тыя мае сер ты-
фі ка ты па куль не пры зна ныя, але не яны 
ро бяць мя не доў лай. Та бе прос та да юць 
ін фар ма цыю. Уво гу ле, доў льства па тра буе 
шмат са ма аду ка цыі.

— Лі за не як рас каз ва ла, што на пра ця гу 
ме ся ца слу ха ла пас ля ро да выя гіс то рыі ма-
туль. Та кі курс пра во дзі ла ад на аме ры кан-
ская шко ла. І гэ та вель мі каш тоў на! Я ад чу ла 
гэ та на са бе, ка лі яна прый шла да мя не на 
пас ля ро да вае спа ві ван не, — ка жа На тал ля.

— А ча му на ро лю доў лы не па ды хо дзіць 
ма ма, сяст ра, ба бу ля? — пы та ю ся я. — Яны 
так са ма мо гуць вы слу хаць.

— Маг чы ма, ка лі ў вас да вер лі выя ад но сі-
ны, та ды гэ та і «спра цуе». Мая сям'я гля дзе ла 
на мя не і не ра зу ме ла, ча го я ха чу. Маў ляў, 
на ра дзі ла два ра зы са ма, зро біш гэ та і трэ-
ці. Якая доў ла? На вош та? Усё прос та: мне 
так са ма па трэб на ўва га! — тлу ма чыць На-
тал ля.

— Ды я і са ма ад чу ваю гэ тыя здзіў ле ныя 
по зір кі «а ты ўво гу ле хто?», ка лі пер шы раз 
за хо джу ў дом да клі ен таў, — ка жа Лі за.

— Ма ма, ка неш не, вель мі мне да па ма га ла 
з дзі цем. Гуш ка ла маю да чуш ку, гу ля ла з ёю. 
Яна доб ра спраў ля ец ца з ро ляй ба бу лі, але 
не больш, — да дае На тал ля.

Здаровая псіхіка, 
ша ка лад ны браў ні, 

ста ма то лаг для ста ма то ла га
— Муж чы ны ця пер час цей бя руць не вя лі кі 

ад па чы нак пас ля на ра джэн ня дзі ця ці. Ці ка ва, 
яко га ро ду пы тан ні па чы на юць за да ваць на-
вас пе ча ныя та ты. Ка лі ра ней гэ та бы ло неш та 
на кшталт «Як дзі ця ку паць і кар міць?», дык 
за раз «Як мая жон ка ся бе ад чу вае?», «Як 
ма гу ёй да па маг чы?» І гэ та цу доў на! Бо што 
па трэб на для та го, каб не маў ля рас ло зда ро-
вым? Зда ро вая ма ма са зда ро вай псі хі кай! 
Уво гу ле, псі ха ла гіч ны стан жан чы ны пас ля 
на ра джэн ня дзі ця ці вель мі змен лі вы. Пра ад-
со так пас ля ро да вых дэ прэ сій ма ла ка жуць, а 
ён вя лі кі, — дзе ліц ца на зі ран ня мі Лі за.

— За да ча доў лы не ў тым, каб прый сці і 
па сту каць паль цам па ста ле пе рад му жам 
«Жон ка па він на ля жаць два тыд ні пас ля 
ро даў, пры нось ёй гар ба ту ў ло жак кож-
ны дзень». Не, доў ла — гэ та не аб тым. 
Гэ та пра сям'ю, пра сіс тэ му. Я па він на да-
па маг чы гэ тай сіс тэ ме пра ца ваць з ма лым 
на ру ках. Ча сам быць ме ды я та рам па між 
жан чы най і муж чы нам ці на ват ін шы мі сва-
я ка мі, каб ім бы ло пра сцей у но вых ро лях 
пра цяг ваць жыц цё.

Ці ка ва, але доў ла і па хат няй гас па дар цы 

да па мо жа, і вя чэ ру з абе дам пры га туе.

— Мы з Лі зай ша ка лад ны браў ні га та ва-

лі! — пад хоп лі вае Ла на. — Уво гу ле, гэ та та кі 

прос ты, але вель мі па трэб ны акт кло па ту аб 

жан чы не.

— А ці па трэб на доў ле доў ла? — пы та-

ю ся я.

— Ка неш не, гэ та як ста ма то ла гу па трэ-

бен ста ма то лаг (хоць у роз ных ро дах мо гуць 

быць роз ныя па трэ бы на ват у ад ной і той жа 

жан чы ны). Я, на прык лад, не ма гу са ма ся бе 

за руч ку па тры маць і ска заць, што ўсё доб-

ра. У дру гіх і трэ ціх ро дах муж вель мі доб ра 

сыг раў гэ тую ро лю. На чац вёр тых ро дах ён 

быў за ня ты ста рэй шы мі дзець мі.

У най блі жэй шай бу ду чы ні Лі за пла нуе пе-

ра вес ці свае па слу гі ў ан лайн-фар мат. На 

якасць гэ та не паў плы вае, а каш та ваць бу дзе 

кры ху тан ней.

* * *
— Лі за, у нас за ха ва ла ся ві дэа, дзе я ўся 

та кая сур' ёз ная ў аку ля рах на шу Лёш ку ў 

слін гу і пы та ю ся ў ця бе «Ці ўсё я пра віль на 

раб лю? Мне зда ец ца, яму ня зруч на ў га лоў-

цы». Пры гэ тым дзі ця спа кой на спіць. Ця пер 

гэ та вы гля дае аб сур дам! А та ды мы толь кі 

ву чы лі ся быць баць ка мі. Дзя куй за ўсё, — 

апра на ючы ся, на бя гу «кі ну ла» Ла на.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.
asmykovіch@zvіazda.by

ШЛЯХ ЛІ ЗЫ, ШЛЯХ ДОЎ ЛЫ
Даў ней у бе ла рус кай вёс цы баб кай-па ві ту хай бы ла звы чай на жан чы на ста ла га 
ве ку. Яна з'яў ля ла ся і аку шэр кай, і дзі ця чым док та рам, і да рад чы цай па ра дзі хі, 
і па моч ні цай ёй па гас па дар цы ў пер шыя дні пас ля ро даў. Баб ка-па ві ту ха бы ла 
вель мі па ва жа ным ча ла ве кам у вёс цы. Ся ля не ве ры лі ў ма гіч ную су вязь па між 
па ві ту хай і «па ві ты мі» ёю дзець мі. Маў ляў, па во дзі ны баб кі мо гуць ста ноў ча ці 
ад моў на паў плы ваць на зда роўе і ха рак тар дзі ця ці. Та му да па ві тух прад' яў ля лі 
вы со кія па тра ба ван ні: яны па він ны бы лі быць ве ру ю чы мі, доб ра зыч лі вы мі, аку-
рат ны мі, сум лен ны мі. Пры пер шым ку пан ні баб ка ме ла пра ва даць не маў ля ці 
імя. Цес ная су вязь дзі ця ці і яго баць коў з па ві ту хай за хоў ва ла ся на пра ця гу ўся го 
жыц ця.
Сён ня ўся ад каз насць за па спя хо выя ро ды ля жыць цал кам на ўра чах-аку шэ рах 
і са мой па ра дзі се. На зме ну ж баб кам-па ві ту хам прый шлі доў лы, га то выя ака-
заць эма цы я наль ную, ар га ні за цый ную і прак тыч ную пад трым ку жан чы не пад час 
ця жар нас ці, ро даў і пас ля. Толькі, у ад роз нен не ад баб ак, яны не маюць пра ва 
ўмеш вац ца ў сам пра цэс ро даў.

«У боль шас ці бе ла ру саў доў ла 
аса цы ю ец ца вы ключ на з ро да мі. 
Не ве даю, ча му ме на ві та ка ля 
гэ тай тэ мы так усё раз дзі ма ец ца. 
Бо коль кі ўся го ад бы ва ец ца да і пас ля 
на ра джэн ня дзі ця ці!»

У Бе ла ру сі ака зан не 
аку шэр скай да па мо гі до ма 
не за кон нае.
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 КАМ ПЕ ТЭНТ НА:
Ма рыя ТА КУ НО ВА, урач аку шэр-гі не ко лаг, кі раў нік Шко лы ма ця рын ства і жа но-

ча га зда роўя «Лі ра»:

— У Бе ла ру сі з 2015 го да ў ра дзіль нях парт нё рам у ро дах мо жа быць толь кі муж ці 
ма ці. Тым са мым вы клю ча ец ца маг чы масць удзе лу на ро дах доў лаў. Тлу ма чэн не гэ та му 
ад но. Ва кол па няц ця «доў ла» ся род ура чоў лу нае шмат гіс то рый аб іх ак тыў ным удзе ле ў 
ро да вым пра цэ се. Лі чыц ца, што яны мо гуць ад га вор ваць жан чын ад пра па на ва най анес-
тэ зіі, су мня вац ца ў не аб ход нас ці сты му ля цыі, пры трым лі ва ю чы ся вы ключ на на ту раль ных 
по гля даў на ро ды, не да пус ка ю чы аль тэр на тыў. У боль шас ці сва ёй гэ тыя гіс то рыі да лё кія 
ад рэ аль нас ці, але аку шэ ры-гі не ко ла гі ім ве раць. А ка лі ме на ві та ўрач ня се ад каз насць за 
жыц цё і зда роўе жан чы ны і дзі ця ці ў ро дах, вель мі не хо чац ца ўсту паць у кан фран та цыю 
і ў ней кія не ад клад ныя мо ман ты да каз ваць аб грун та ва насць сва іх дзе ян няў.

Ні для ка го не сак рэт, што парт нёр ская да па мо га мо жа быць вель мі эфек тыў най. Па-
ра дзі ха ў пры сут нас ці парт нё ра мо жа лепш рас сла біц ца, ляг чэй пе ра жы ваць боль, а гэ та 
ад на знач на да па ма гае доб ра му пра хо джан ню ро даў. Мно гія ця жар ныя хо чуць узяць з са-
бой на ро ды па моч ні ка, але му жа ў якас ці парт нё ра не раз гля да юць. Ім хо чац ца ней ка га 
больш чу ла га, бе раж лі ва га, ме на ві та жа но ча га кло па ту пра ся бе. Та му ў гэ тай ро лі цал кам 
мо жа вы сту піць доў ла.


