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— Ма рыя Ста ні сла ваў на, якія 

ана лі зы да зва ля юць вы явіць 

пры ро джа ныя па ро кі?

— Най перш бія хі міч ны скры-

нінг, які вы кон ва ец ца на тэр мі не 

ад 10 з па ло вай да 13 з па ло вай 

тыд няў ця жар нас ці. Гэ та ана ліз 

кры ві на вы зна чэн не аль фа-фе-

тап ра тэ і ну — асаб лі ва га бял ку, які 

вы пра цоў ва юць ткан кі эмб ры ё на. 

У кож ны тэр мін ця жар нас ці ён мае 

ад па вед ны ўзро вень. І на на зва ным 

тэр мі не най боль шая іма вер насць 

па ста віць дак лад ны ды яг наз. У Мін-

ску для та ко га скры нін гу жан чы на 

на кі роў ва ец ца ў пе ры на таль ныя 

цэнт ры, якія пра цу юць на ба зе 

РНПЦ «Ма ці і дзі ця», 2-га рад до ма 

і 1-й га рад ской клі ніч най баль ні-

цы. Яна пра хо дзіць уль тра гу ка вую 

ды яг нос ты ку і бія хі міч ны скры нінг. 

Ка лі вы яў ля юц ца ры зы кі, жан чы ну 

за пра ша юць на да дат ко вае аб сле-

да ван не. Ры зы кі вы зна чае кам п'ю-

тар ная пра гра ма: яна ана лі зуе та кія 

па ра мет ры, як уз рост ця жар най, бія-

хі міч ныя па каз чы кі і да ныя уль тра-

гу ка во га да сле да ван ня. На ват ка лі 

па асоб ку па каз чы кі ў ме жах нор мы, 

у комп лек се яны мо гуць свед чыць 

аб пэў най не бяс пе цы, пра што і 

па ве да міць да сле да ван не. У та кім 

вы пад ку жан чы не пра па ну ец ца 

прай сці ам ні я цэн тэз — атры ман не 

ка ляп лод ных вод для да лей ша га іх 

да сле да ван ня на на яў насць мар кё-

раў па ро каў раз віц ця.

Трэ ба ска заць, што ў Бе ла ру-

сі бія хі міч ны скры нінг ро бяць усім 

ця жар ным жан чы нам, якія свое ча-

со ва ста но вяц ца на ўлік да гі не ко-

ла га. У не ка то рых кра і нах све ту, 

на прык лад у Анг ліі, яго пра хо дзяць 

толь кі жан чы ны з груп ры зы кі, бо 

гэ та ня тан ны ана ліз.

— Ка лі прай сці ўсе гэ тыя пра-

цэ ду ры, ці ёсць ры зы ка пра пус-

ціць па ро кі?

— Аса біс та я не ве даю вы пад-

каў, ка лі б быў вы ка на ны ам ні я цэн-

тэз, які не вы явіў сін дро му Даў на, 

але на ра джа ла ся б дзі ця з гэ тым 

сін дро мам. Не вы клю ча на, што 

мо жа раз віц ца ін шая па та ло гія — 

за кошт ін фек цыі ці, на прык лад, 

пнеў ма ніі, якія зда ры лі ся пад час 

ця жар нас ці. Гэ та так са ма бу дзе 

пры ро джа ная па та ло гія, але не 

ге не тыч на дэ тэр мі на ва ная.

— Якія па ро кі, акра мя сін дро-

му Даў на, вы яў ля юц ца пад час 

та кіх аб сле да ван няў?

— Пры ро джа ныя па ро кі нер во-

вай труб кі, а гэ та ўся пры ро джа ная 

па та ло гія нер во вай сіс тэ мы, так са-

ма сін дромы Эд вард са, Па тау. Ам-

ні я цэн тэз да стат ко ва ад чу валь ны 

і да ін шых пры ро джа ных па ро каў. 

Акра мя та го, да 22 тыд ня ця жар-

нас ці пры зна ча ец ца яшчэ ад но 

уль тра гу ка вое да сле да ван не, бо 

ёсць па ро кі, якія раз ві ва юц ца на 

ран нім эта пе, а ёсць тыя, што з'яў-

ля юц ца паз ней — у пра цэ се рос ту 

пло да. Іх мож на ўба чыць у 20 тыд-

няў. Спе цы я ліст уль тра гу ка вой ды-

яг нос ты кі па ві нен быць во пыт ным 

пра фе сі я на лам, дак лад на ве даць, 

якую кар ці ну на ма ні то ры мае той 

ці ін шы па рок.

Што да ты чыц ца сін дро му Даў-

на, то ва ўсім све це ён не з'яў ля-

ец ца аба вяз ко вым па ка зан нем да 

пе ра ры ван ня ця жар нас ці. Бо ўжо 

пры зна на, што та кія дзе ці жыц ця-

здоль ныя, пад да юц ца на ву чан ню, 

не ўяў ля юць не бяс пе кі для гра мад-

ства. У мно гіх еў ра пей скіх кра і нах, 

на прык лад у Шве цыі, та кія лю дзі 

на ват пра цу юць.

— Якія жан чы ны зна хо дзяц ца 

ў гру пах ры зы кі?

— За да ча док та ра, які на зі рае 

ця жар ную, на кі ра ваць яе на уль-

тра гу ка вы і бія хі міч ны скры нін гі. 

І звяр нуць ува гу на тое, што іх аба-

вяз ко ва не аб ход на прай сці. А спе-

цы я ліст, які ро біць УГД, са ры ен туе 

жан чы ну да лей. У гру пе ры зы кі па 

ўзрос це — дзяў ча ты да 18 га доў 

уключ на і жан чы ны, ста рэй шыя 

за 35 га доў. Ёсць гру пы ры зы кі па 

па та ло гіі сэр ца, ка лі ў жан чы ны, 

яе бліз кіх сва я коў ці ў му жа і яго 

сва я коў бы лі па ро кі сэр ца, пры ро-

джа ныя ана ма ліі. Жан чы нам з груп 

ры зы кі аба вяз ко ва ро біц ца ам ні я-

цэн тэз.

Сён ня, да рэ чы, з'я ві лі ся цэнт-

ры, якія аб сле ду юць на роз ныя 

ге не тыч ныя па та ло гіі, пра вод зяць 

так зва ны ге не тыч ны ана ліз кры-

ві. Та кое да сле да ван не да зва ляе 

аца ніць стан хра ма сом, вы явіць 

у іх па шко джан ні ці ана ма ліі і вы-

зна чыць да стат ко ва вя лі кі пе ра лік 

па та ло гій. Гэ та аб сле да ван не мо-

жа за мя ніць ам ні я цэн тэз. Ня гле-

дзя чы на тое, што ў дзяр жаў ных 

уста но вах ге не тыч ны ана ліз кры ві 

не ро біц ца, яго вы ні кі пры ма юць 

да ве да ма ў жа но чых кан суль та-

цы ях. Да сле да ван не ня тан нае, і 

не кож ны мо жа яго са бе да зво-

ліць, гэ та і не заў сё ды па трэб на. 

Але гэ та аль тэр на ты ва ам ні я цэн-

тэ зу.

— Пад вод зя чы вы нік, пе ра лі-

чы це аб сле да ван ні, якія па він на 

прай сці жан чы на, ка лі хо ча на-

ра дзіць зда ро вае дзі ця?

— Спа чат ку трэ ба свое ча со ва 

стаць на ўлік па ця жар нас ці — да 

12 тыд няў. Пры гэ тым жан чы на 

здае шэ раг клі ніч ных ана лі заў, 

кан суль ту ец ца ў роз ных спе цыя -

ліс таў. Важ на, каб яна бы ла зда-

ро вай. Ка лі ёсць ней кія хва ро бы, 

трэ ба вы явіць, у якой яны сту пе ні 

і які ўплыў мо гуць ака заць на ця-

жар насць. У скры нін га выя тэр мі-

ны жан чы ну на кі роў ва юць у пе ры-

на таль ны цэнтр. Па вы ні ках скры-

нін гу яна атрым лі вае за клю чэн не 

з да лей шы мі рэ ка мен да цы я мі. 

Ка лі ня ма не аб ход нас ці на вед-

ваць ге не ты каў паў тор на і ра біць 

ам ні я цэн тэз, то яна на зі ра ец ца ў 

сва ёй кан суль та цыі ці пры ват ным 

ме ды цын скім цэнт ры. Паў тор ную 

уль тра гу ка вую ды яг нос ты ку ця-

жар ная пра хо дзіць да 22 тыд няў. 

У 28 тыд няў жан чы не мо гуць пры-

зна чыць да дат ко вую до пле раг ра-

фію, а ў тэр мі ны з 34 да 36 тыд няў 

пра во дзіц ца аба вяз ко вае трэ цяе 

УГД, дак лад ней уль тра гу ка вая 

до пле раг ра фія: аб сле ду юц ца 

стан пло да, пла цэн тар ныя ця чэн ні 

кры ві, вы свят ля ец ца, ці да стат ко-

вая коль касць кры ві па сту пае да 

пло да, ці ня ма па ру шэн няў фе-

тап ла цэн тар на га ця чэн ня кры ві, 

як функ цы я нуе пла цэн та. Па гэ-

тых па ра мет рах мож на зра біць 

вы сно ву, ці пра віль на раз ві ва ец-

ца дзі ця. Гэ та пра цэ ду ра не пра-

ду гледж вае вы яў лен ня па ро каў, 

бо яны па він ны быць зной дзе ны 

ў ран нія тэр мі ны. Яна ста віць 

за мэ ту вы явіць стан пло да. Ка-

неш не, і на гэ тым эта пе нель га 

вы клю чыць па та ло гію, але яна 

звя за ная з ус клад нен нем ця жар-

нас ці, ка лі ў жан чы ны на зі ра ец-

ца, ска жам, вы со кі ар тэ рыя льны 

ціск, імк лі вы на бор ва гі, ацё кі, 

ніз кі ге маг ла бін. Гэ та ўсё мае 

на ступ ствы: пла цэн та так са ма 

аця кае, не пра во дзіць не аб ход-

ную коль касць кры ві, ба га тай на 

кіс ла род, дзі ця мо жа па ку та ваць 

ад гі пак сіі — ня ста чы кіс ла ро ду, 

ці не да хо пу хар ча ван ня.

...32-га до вая жы хар ка Жло бі на на ра дзі ла дзі ця, дзяў чын ка ака-
за ла ся з сін дро мам Даў на. Жан чы на аб ві на ва ці ла ўра чоў у тым, 
што свое ча со ва не вы яві лі па рок раз віц ця, ад мо ві ла ся ад дзі-
ця ці ў рад до ме, не жа дае пла ціць на яго ўтры ман не алі мен ты 
і збі ра ец ца па даць на ме ды каў у суд. Маў ляў, з маг чы мас ця мі 
су час най ме ды цы ны гэ та па мыл ка цал кам на сум лен ні ўра чоў. 
Вы па дак вы клі каў вя лі кі рэ за нанс у СМІ. Ці ёсць іма вер насць 
пра пус ціць пры ро джа ныя па ро кі раз віц ця, якія аб сле да ван ні па-
він на зра біць ця жар ная жан чы на і ча му сін дром Даў на ў мно гіх 
кра і нах све ту не з'яў ля ец ца аба вяз ко вым па ка зан нем для пе ра-
ры ван ня ця жар нас ці, мы рас пы та лі ўра ча з 34-га до вым ста жам, 
гі не ко ла га ме ды цын ска га цэнт ра «Ла дэ» Ма рыю ВА РАБ' Ё ВУ.

ДЛЯ БУ ДУ ЧЫХ 
МАМВя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ

Тэл. (017) 287-18-36

Усе мы ра на ці поз на су ты ка ем ся ў сва ім жыц ці са 
стра та мі: раз вод, рас ста ван не з ка ха ным ча ла ве кам, 
зваль нен не з пра цы, цяж кая хва ро ба, стра та ра ней-
ша га сэн су свай го іс на ван ня і, без умоў на, смерць 
бліз кіх. Зда ец ца, свет раз бу рыў ся, і мы за да ём са бе 
пы тан ні: «За што мне гэ та?», «Ча му гэ та зда ры ла ся 
са мной?», «На вош та мне жыць да лей?».

— Асноў ным яд ром псі ха ла гіч на га пе ра жы ван ня з'яў-

ля ец ца ме на ві та стра та, — тлу ма чыць урач-псі ха тэ ра-

пеўт Га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га дыс пан се ра 

На тал ля СЯ ДАЧ. — Мы жы вём у све це, дзе ўсё ка лісь ці 

за кан чва ец ца. Гэ та да насць на ша га іс на ван ня. Лю дзі па-

мі ра юць, ад но сі ны за кан чва юц ца, неш та губ ля ец ца. І гэ та 

на ту раль на — не як рэ ага ваць на стра ту. Бы ло б дзіў на, ка лі 

б нех та, стра ціў шы бліз ка га, не па ку та ваў. Для та го каб ча-

ла век пра віль на і не раз бу раль на для ся бе пе ра жыў го ра, 

ён па ві нен ра зу мець, што са мо го ра і па ку ты ў ім — гэ та 

так са ма част ка жыц ця.

Іс ну юць на ват па няц ці нар маль на га го ра і па та ла гіч на га. 

І вось апош няя фор ма га ра ван ня — гэ та «за вяз нуць» на 

ней кай ста дыі. І тут важ на звяр тац ца да спе цы я ліс таў — 

псі хо ла гаў, псі ха тэ ра пеў таў — па да па мо гу.

Тра ды цый на вы лу ча юць ча ты ры асноў ныя эта пы га ра-

ван ня. Пер шы — шок ці аня мен не, ка лі ча ла век да вед ва-

ец ца аб сва ёй стра це. Гэ та пер шая рэ ак цыя, якая вы сту пае 

ў якас ці аба ро ны ар га ніз ма, каб уся жу дасць ад та го, што 

зда ры ла ся, не аб ры ну ла ся на псі хі ку і не раз да ві ла яе. Гэ та 

са мы ка рот кі этап, які доў жыц ца ад не каль кіх хві лін да не-

каль кіх дзён, як пра ві ла, не больш за дзе вяць. У гэ ты пе ры-

яд на ша свя до масць ад маў ля ец ца ве рыць. Ча ла век аль бо 

зна хо дзіц ца ў сту па ры, прос та за сты вае, у яго ня ма мі мі кі і 

слёз (за ма ро жа ны стан), аль бо, на ад ва рот, па чы нае вель-

мі ак тыў на дзей ні чаць. Час цей за ўсё гэ та ар га ні за цый ная 

пра ца па па ха ван ні ці ней кая ін шая кі пу чая дзей насць, якая 

ха вае пад са бой па куль яшчэ не пра яў ле нае пе ра жы ван не. 

Яно ўтрым лі ва ец ца гэ тай ак тыў нас цю і па куль не вый шла 

вон кі. На пер шым эта пе нель га ка заць пра ней кае ўсве дам-

лен не стра ты. Ча ла век ра зу мее, што неш та зда ры ла ся, але 

ўнут ры па куль пры знан ня ня ма. І на гэ тым эта пе важ на не 

пры маць ні я кіх важ ных ра шэн няў, прос та ра зу мець, што 

гэ ты стан, хут чэй за ўсё, доў га не пра цяг нец ца. У гэ ты час 

нель га за ста вац ца ад на му, нех та аба вяз ко ва 

па ві нен быць по бач.

По тым па чы на ец ца на ступ ны этап — ад-

маў лен не ці ад хі лен не. Гэ та этап, які ў нор-

ме доў жыц ца 40 дзён. Час цей за ўсё ча ла век 

ка жа са бе та кія сло вы: «Я не ма гу ў гэ та 

па ве рыць, гэ та не па він на бы ло зда рыц ца». 

Гэ та пе ры яд, ка лі не маг чы ма па куль пры-

знаць той факт, што стра та ад бы ла ся. Ча-

ла век мо жа ад чу ваць сла басць, зня сі лен не, 

па ру шэн не сну (бяс сон ні цу ці сан лі васць), 

не маг чы масць вы кон ваць звык лыя спра вы, 

ча кан не, што па мер лы вер нец ца.

На ступ ны этап — пры знан не і боль. Гэ-

та са мы цяж кі пра цэс ва ўсім га ра ван ні. Тут 

па чы на юц ца са мыя вя лі кія па ку ты, ка лі мы пры зна ём, што 

стра та ёсць, яна рэ аль ная, і імк нём ся не як ужыц ца са сва ёй 

сі ту а цы яй. У гэ ты час ча ла век мо жа па ку та ваць ад цэ лай 

га мы па чуц цяў: крыў да, ві на, со рам, ду шэў ны боль і ін шыя. 

Час цей за ўсё ме на ві та на гэ тым эта пе мо жа пра явіц ца 

агрэ сія (як су праць ся бе, так і су праць ін шых), мо жа раз-

віц ца дэ прэ сія.

— Лі чыц ца, што пад час дэ прэ сіі ча ла век пе ра жы вае раз-

бу рэн не ўнут ра на га све ту, — ка жа На тал ля Ся дач. — Ня-

пра віль нае пе ра жы ван не го ра і вя дзе да дэ прэ сіі. І ў вы ні ку, 

ка лі рас па знан не спаз ня ец ца, дэ прэ сія мо жа пры вес ці як да 

яў на га су іцы ду, так і да сха ва на га, які ў на ро дзе на зы ва юць 

«смя рот най ту гой».

Пры знан не бо лю доў жыц ца ад трох да шас ці ме ся цаў, 

хоць гэ та вель мі ін ды ві ду аль на. Яно мо жа цяг нуц ца і год, 

ка лі ча ла век ру ха ец ца па шля ху пры знан ня сі ту а цыі, але 

зноў ад коч ва ец ца ў не жа дан не ад пус каць свай го бліз ка га. 

Гэ та са мы цяж кі пе ры яд у пра цэ се га ра ван ня, і ад яго лю дзі 

больш за ўсё хо чуць па зба віц ца. І час та ка жуць, што ра ней, 

ка лі не ве рыў у стра ту, бы ло ляг чэй жыць, але гэ та ілю зія не 

мае ні чо га агуль на га з рэ аль нас цю. І тут важ на асэн са ваць: 

або мы па ку ту ем і за ста ём ся ў рэ аль нас ці і тым са мым ма ем 

шанц іс ці да лей у гэ тым жыц ці, або мы за ста ём ся ў ілю зіі і 

так са ма па ку ту ем.

— Уво гу ле, лю бы пе ра ход на на ступ ны этап мо жа быць 

толь кі пры ад ной умо ве: ка лі ты яго пра жыў, — тлу ма чыць 

спе цы я ліст. — А каб неш та пе ра жыць, трэ ба гэ та пе ра жы ваць, 

каб ад га ра ваць, трэ ба га ра ваць. Ін шых ва ры ян таў ня ма. Час та 

сваё го ра лю дзі хо чуць за глу шыць, па зба віц ца ад яго хут чэй, 

але гэ та не са дзей ні чае доб ра му пе ра жы ван ню стра ты. Тое, 

што за глу ша ец ца, за ста ец ца ўнут ры і ў ней кім вы гля дзе жы ве. 

Пры нар маль ным пе ра жы ван ні го ра, ка лі ча ла век бе раж лі ва 

да ся бе ста віц ца, боль па ці ху па ві нен сы хо дзіць.

Пад час па кут мы зня сі ле ны, і та му важ на бе раж лі ва да 

ся бе ста віц ца — як кла пат лі вая ма ці да дзі ця ці. Ка лі хо чац-

ца па спаць — трэ ба да зва ляць са бе гэ та. Хо чац ца па ле на-

вац ца — даць са бе та кую маг чы масць і не ка раць ся бе за 

ля но ту. Та кая бе раж лі васць да ся бе і ад наў ляе сі лы.

І ка лі вы прай шлі праз увесь боль, на сту пае чац вёр тая 

ста дыя — пры няц ця ці ад ра джэн ня. Гэ та час, ка лі ча ла век 

не прос та пры знае той факт, што стра та зда ры ла ся, але і 

ка жа са бе: «Гэ та зда ры ла ся ў ма ім жыц ці, і я іду да лей».

— Пра ско чыць праз усе гэ тыя эта пы не маг чы ма, мож на 

толь кі зра біць вы гляд, што іх ня ма. Та ды яны па се ляц ца ўнут-

ры і бу дуць жыць ра зам з ча ла ве кам, на прык лад у вы гля дзе 

псі ха са ма тыч ных пра яў, — ка жа На тал ля Ся дач.

Заў сё ды важ на па мя таць, што ўсё пра хо дзіць і го ра — 

так са ма. І гэ та дае сі лы яго пе ра адо лець. Та му трэ ба на па-

мі наць са бе: «Я за раз пе ра жы ваю го ра, і па ку та ваць у гэ ты 

час — нар маль на», «Я не заў сё ды бу ду ад чу ваць ся бе так, 

як за раз». Па ку ты і го ра не за бі ва юць ча ла ве ка. Гэ та цяж ка, 

але гэ та мож на пе ра жыць.

АД ШО КУ ДА АД РА ДЖЭН НЯАД ШО КУ ДА АД РА ДЖЭН НЯ ЯК 
ПЕ РА ЖЫЦЬ 

СТРА ТУ?

Якія пра цэ ду ры не аб ход ны, 
каб на ра дзіць зда ро вае дзі ця


