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ныя дотыкі. Такім чынам ранні пачатак палавога жыцця ў дзяўчынак
— гэта расплата за няправільнае
выкананне іх матулямі сваёй ролі.
Ёсць і другі важны момант —
дабрабыт бацькі. Толькі тата павінен стаць тым, хто песціць дачку. Не
бабуля, не маці, не цётка, толькі тата. Ён павінен задавальняць асноўныя патрэбы дзяўчынкі ў пакупках,
неабходных рэчах і г.д. Калі ж дзяўчынка разумее, што боцікі купіць
тата, футра — бабуля, а самакат
— цётка, яна падсвядома знаёміцца
з паняццем «прастытуіраваць»,
атрымліваць выгаду ад некалькіх
людзей. У ідэале ж верная ў будучыні жанчына яшчэ дзяўчынкай павінна ўсвядоміць простую рэч: усё
можа даць толькі адзін мужчына!
Тата пры гэтым павінен мець аўтарытэт у вачах маці. Калі матуля
ігнаруе яго, ні ў што не ставіць,
дзяўчынка таксама не паставіць
яго на п'едэстал. Дачка будзе глядзець на іншых мужчын тымі вачыма, якімі некалі глядзела на тату яе
маці. Калі мама бачыла ў бацьку
толькі кашалёк, то і ў дачкі сфарміруецца тая ж псіхалогія.
— Словам, для выхавання вернас ці ў дзя цей па тра бу юц ца
вельмі добрыя адносіны паміж
бацькамі.
— Адназначна. Даўно вядома: калі тата сыходзіў з сям'і, калі дзіцяці
было ад 2 да 10 гадоў, але нават
потым вярнуўся, псіхатраўма ў дзіцяці ўсё роўна застаецца. Бацька надзвычай неабходны ў гэты перыяд як
дзяўчынцы, так і хлопчыку. Хлопчыку ён адкрывае мужчынскі свет, дапамагае зразумець мужчынскую
псіхалогію, а дзяўчынка адыгрывае
з татам ролю... палюбоўніцы, асвойвае навыкі заваявання мужчынскай
увагі. Тата павінен рэгулярна пацвярджаць, што яго дачка прыгожая, прывабная і г.д. Калі ж тата — нуль у
сям'і, дзяўчынка нават на рукі не пойдзе да такога таты.
— Ці можа быць так, што выхаванне мы атрымалі правільнае,
а з наступленнем пераходнага
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лякі — яны проста няшчасныя людзі, якім ад продкаў дасталіся дрэнныя гены, паколькі ўся справа
ў недахопе ці лішку пэўных гармонаў. На самай
справе той, хто ходзіць налева, — сапраўды няшчасны ў пэўным сэнсе чалавек, але ж зусім не
таму, што яму не пашанцавала з фізіялогіяй. Тут
на ўзбраенне варта браць псіхалогію.
На «левую» тэму разважае ўрач-сэксолаг
Мінскага абласнога клінічнага цэнтра «Псіхіятрыя
— наркалогія» Дзмітрый КАПУСЦІН.

— І я так думаю! З нейкага моманту стала модным гаварыць пра
сэксагалізм як пра наркаманію. Маўляў, гэта хвароба такая. Продкі былі
няправільныя, а таму — выбачай,
дарагая, я пайшоў налева — «пахварэю»... Не, так не атрымаецца.
Паняцце вернасці закладваецца
ў бацькоўскай сям'і, дзесьці ў перыяд з 2 да 10 гадоў. Дзіця адназначна запамінае тое, што бачыць.
Хлопчык або дзяўчынка будуць хадзіць налева, калі ў гэты перыяд
свайго жыцця атрымалі інфармацыю, што тата з мамай не захоўваюць адзін аднаму вернасць. Груба
кажучы, калі дзеці сталі сведкамі
развалу сям'і, то, умоўна кажучы,
30 працэнтаў такіх дзяцей падумаюць, што развод — гэта катастрофа, і «я такога не дапушчу», а 70
— вырашаць, што нічога страшнага няма, выжыць можна.
— Большасць дарослых пераканана, што дзеці нічога ў гэтым
сэнсе не разумеюць...
— Тым не менш, з 2-3 гадоў дзіця пачынае «прыглядацца» да клімату ў сям'і, узаемаадносін паміж
бацькамі. У дзіцячым мозгу ідзе
аналітычная работа на тэму «Узаемаадносіны мамы з татам». Нельга недаацэньваць усведамленне
дзецьмі паўнамёкаў, спрэчак, боек
і г.д. Не будзем забывацца і пра
яшчэ адну рэч. Колькасць партнёраў, якіх дзяўчына ў будучым памяняе, залежыць ад таго, наколькі яна
была лашчаная матуляй у дзяцінстве. Не адзенне, не ежа, а менавіта мацярынская пяшчота мае
прынцыповае значэнне. Маці павінна як мага лепш адгуляць са сваёй
дачкой у «дочкі-мамкі». Тады падлеткавы ўзрост у дзяўчынкі пройдзе спакойна. Калі ж дзяўчынцы не
хапіла мацярынскай цеплыні і пяшчоты, то ў падлеткавым узросце
гарманальная бура абудзіць вялікую патрэбу ў гэтай самай пяшчоце. Але ні мама, ні тата не будуць
лашчыць 12-14-гадовую дзяўчынку. Застаюцца хлопцы-равеснікі,
якім, праўда, патрэбныя не пяшчот-
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— Наогул тэма нявернасці часцей закранаецца ў дачыненні да
мужчын. І гэтаму ёсць абсалютна
нармальнае рас тлумачэнне. Папершае, ніхто не адмяняў пошуку
адказу на пытанне, для чаго мы
жывём. Колькасць з'едзеных далікатэсаў, атрыманых партфеляў і
заваяваных жанчын — гэта, у рэшце рэшт, другаснае перад магчымасцю атрымаць бессмяротнасць,
пакінуць пасля сябе нашчадкаў. У
жанчын гэтая магчымасць адназначна абмежаваная, а ў мужчын
аб'ектыўна большая. Тэарэтычна
мужчына можа пакінуць пасля сябе
і тысячу нашчадкаў, што абсалютна
нерэальна для жанчыны.
Тэму вернасці-нявернасці можна
разглядаць і праз прызму рэлігіі. У
тых жа мусульман дапускаецца шлюб
з трыма, чатырма жонкамі. Але мы
не скажам пры гэтым, што з кожнай
з іх ён здраджвае астатнім...
— Што ж тады мы разумеем
пад нявернасцю?
— Напэўна, здраду законнаму
партнёру. У іншых выпадках пытанне проста губляе сэнс. Дапусцім,
вы свабодная жанчына і займаецеся сэксам з некалькімі мужчынамі.
Каму з іх пры гэтым вы здраджваеце? Або, дапусцім, вы жывяце з
мужчынам без афіцыйнай рэгістрацыі адносінаў. Ці варта тут разглядаць магчымасць мець сэксуальныя зносіны з іншымі партнёрамі,
калі ў вас перад вашым грамадзянскім му жам няма абавязацельстваў?
— Значыць, вернасць цесна
звязана з абавязацельствамі?
— Безумоўна. А яшчэ не трэба
пры гэтым мець на ўвазе здраду
выключна з пункту гледжання фізічнай блізкасці. Няверным можна
быць і ў думках.
— Вы дапускаеце, што схільнасць да частай змены палавых
партнёраў можа перадавацца ў
спадчыну?
— А вы як лічыце?
— Думаю, гэта глупства чыстай вады...
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Або пра верных, здраднікаў
і проста лянівых
Каторы раз інтэрнэт узнімае тэму генетычнага
тлумачэння схільнасці да частай змены палавых
партнёраў. Быццам бы ўдалося выявіць, што гены
правакуюць жанчын на здраду значна мацней,
чым сацыяльны асяродак. Прычым больш як у
два разы (!). Выяўлена таксама, што нявернасць
перадаецца па мацярынскай лініі. І робіцца каласальная па сваёй абсурднасці выснова: маўляў,
калі ваша цешча гуляла, то яе дачка наставіць вам
рогі з верагоднасцю 55 працэнтаў (!). Словам, гу-
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Лёгкі сэкс

перыяду спрацаваў «эфект натоўпу», калі на развітанне з цнатлівасцю падштурхнулі размовы
равеснікаў: «мы ўжо даўно, а ты
сядзіш»?
— Ёсць людзі, якія ўсяляк імкнуцца развітацца з цнатлівасцю. Не
важна, ёсць партнёр — няма, галоўнае, каб хутчэй пазбавіцца... І асабліва востра гэтае пытанне непакоіць
дзяўчат. Перад імі наогул паўстае
складаная дылема: з аднаго боку,
хочацца вылучыцца, каб цябе заўважылі, але як, калі ўсе прыблізна
аднолькава выглядаюць? З другога
боку, застаецца жаданне быць у гэтым натоўпе. Хто скача ў натоўпе
перад сцэнай, калі спявак крычыць
«не бачу вашы рукі»? Дзяўчынкі. І
фемінізаваныя хлопчыкі. Мускулінны мужчына разумее, што калі ён
заплаціў грошы, то скакаць, падпяваць і крычаць — не яго справа...
Дрэнную паслугу дзяўчатам аказваюць і артыкулы ў СМІ адносна сярэдняга ўзросту ўступлення ў палавое жыццё. Такая інфармацыя стымулюе жаданне і няправільныя рашэнні: усе жывуць, а я значыць, за
бортам? Хоць практыка паказвае,
што рана пачынае жыць палавым
жыццём вельмі нязначная колькасць людзей.
На хлопчыкаў прэс развітання з
цнатлівасцю цісне не так моцна. У
нейкі момант і, як правіла, спантанна здараецца гэты самы першы
раз. Затым можа быць яшчэ сувязь
і яшчэ, аднак нярэдка пасля гэтай
непрацяглай прак тыкі наступае
працяглы перапынак: я паспрабаваў, у мяне ўсё нармальна, а цяпер
можна пашукаць каго-небудзь для
душы. Гэта нармальны сцэнар.
— А дарослую жанчыну, якая
таксама была выхавана з паняццем вернасці, што можа падштурхнуць да заганнай сувязі?
— Чым больш уладкаваная была
яе бацькоўская сям'я, тым менш
шансаў, што яна паддасца гэтай су-

вязі. Аднак важную ролю будзе іграць незадаволенасць тым, што
ёсць. Паводле нашых апытанняў,
найбольшая колькасць жанчын, якія
аднойчы сутыкаюцца з праблемай
дрэнных адносін з партнёрамі па
шлюбе, выйшлі замуж за канкрэтнага чалавека толькі таму, што больш
ніхто не прапаноўваў. Яны нават не
задумваліся над тым, а што менавіта
вылучае гэтага мужчыну сярод іншых, што ім спадабалася ў гэтым
чалавеку? Аказваецца, страсці, сітуацыі, калі мы хварэем за чалавека
ўсёй душой, не жадаем яму прычыніць боль, не было з самага пачатку.
А з цягам часу абавязкова з'яўляюцца нейкія праблемы, і сямейная лодка разбіваецца аб іх.
— Дапусцім, узніклі праблемы.
Ёсць адно з выйсцяў: ён ходзіць
налева, яна па тым жа маршруце.
Але ж чамусьці вакол гэтай тэмы
разгараюцца страсці...
— Ёсць жонкі, якія кажуць: рабі,
што хочаш, галоўнае, каб я пра гэта нічога не ведала. Некаторыя нават яшчэ і грошай на бардэль даюць. Праўда, не славянскія жанчыны... Гэта ў тых выпадках, калі высвятляецца непадабенства палавых
канстытуцый. Тут як з харчаваннем. Ёй дастаткова тройчы ў дзень,
а яму хочацца сем разоў перакусваць. Тым больш не кожны мужчына фізічна здольны жыць без сэксу.
Гэта проста можа выклікаць болевыя адчуванні.
— Ну і няхай перакусвае...
— Але ж вы не захочаце, каб вас
кармілі цераз сілу...
— Дык не са мной... Усё роўна,
кажуць, усе мужчыны здраджваюць...
— Не ўсе! Думаю, працэнтаў 75,
а 25 — лянівыя або сэксуальна не
заклапочаныя. Гэта таксама нармальныя мужчыны, якіх проста задавальняе ў партнёрцы ўсё, што
для іх важна. Галоўнае, каб не было
руціны. Яна наўрад ці можа зада-

вальняць, хутчэй за ўсё, такіх мужчын чакае дома жанчына, якая робіць сумеснае жыццё цікавым, разнастайным. І яму не трэба нічога
шукаць на баку. Мудрая жанчына
разумее, што для мужчыны сэкс
вельмі важны, — на трэцяе-чацвёртае месца ён адыходзіць толькі бліжэй да 70-і гадоў. А да таго часу
трэ ба па во дзіць ся бе так, каб
утрымліваць яго побач. Нармальны
мужчына ўсё роўна будзе азірацца
па баках, параўноўваць, але гэта
нічога не азначае. Калі ж ён сэксуальна галодны, то тут магчымы выпадковы сэкс. Мужчына любіць
навізну, здольны на сэкс без пачуццяў — на голы сэкс, пасля якога ён
нават імя партнёркі не прыгадае...
— Жанчынам, на жаль, для
сэксу патрэбны пачуцці...
— Цяпер усё больш жанчын таксама заяўляюць пра здольнасць
займацца сэксам дзеля сэксу.
— Напэўна, не столькі дзеля
сэксу, колькі для далейшага заваявання... А раптам аднойчы
жэніцца?
— У прынцыпе, шлях да сэрца
мужчыны па-ранейшаму пралягае
не праз страўнік, а... крыху ніжэй.
— А мараль?
— Яна ў тым, што выхаванне не
павінна дазволіць мне прычыніць
боль важнаму, каштоўнаму для мяне
чалавеку. Як толькі адносіны знікаюць, шлюб становіцца фармальным,
здрада можа разглядацца як вырашэнне сітуацыі. Так ці інакш мы павінны атрымліваць пазітыўныя эмоцыі, якія вызначаюць якасць нашага
жыцця. Калі я магу дасягнуць гэтых
станоўчых эмоцый толькі з некалькімі жанчынамі, то я выбіраю гэты
шлях. А нехта, як мы сказалі, можа
быць задаволеным толькі з адной
жанчынай. Для любога чалавека
важная радасць зносін, кожнаму хочацца, каб было не проста цела, з
якім можна пераспаць, але і асоба,
з якой захочацца прачынацца.

АМУ сярод нас ёсць тыя, хто прымае суіцыд як адзіна магчымае выйсце і як дапамагчы гэтым людзям адмовіцца ад
здзяйснення вялікага граху?
Адзінота і сямейныя канфлікты, непаразуменні на вучобе і працы,
недахоп грошай і даўгі, непажаданая цяжарнасць і аборт, цяжкія хваробы цела і душы — так выглядае пералік асноўных праблем, здольных прымусіць чалавека задумацца ў нейкі момант аб добраахвотным
развітанні з жыццём. Спецыялісты сцвярджаюць, што справа тут не
столькі ў нейкай канкрэтнай праблеме. Усё ж такі кожны з нас на працягу свайго жыцця аказваецца (і нават не раз) у складанай сітуацыі.
Паводле слоў дырэктара РНПЦ псіхічнага здароўя, доктара медыцынскіх навук Сяргея ІГУМНАВА, летась у Беларусі скончылі жыццё
самагубствам каля 2,4 тысячы чалавек (26 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва). У 2009-м было зарэгістравана 2,7 тысячы такіх выпадкаў (28
на 100 тысяч насельніцтва). Дарэчы, напрыканцы 90-х- пачатку 2000-х
рэгістравалася каля 3 тысяч суіцыдаў у год. Наогул яшчэ з савецкіх часоў
Беларусь разам з Расіяй і Украінай уваходзіла ў спіс краін з самымі вялікімі паказчыкамі суіцыдаў сярод краін былога Саюза і нават свету. Так
выглядае сітуацыя і сёння, хоць зніжэнне выпадкаў самагубства сведчыць
аб вялікай комплекснай рабоце, якая праводзіцца ў нас 25-ю зацікаўленымі міністэрствамі і ведамствамі па прафілактыцы падобных трагедый,
аказанні дапамогі асобам, якія апынуліся ў крызіснай сітуацыі. Скіраваны
на гэта і дзейны Закон «Аб псіхалагічнай дапамозе».
Калі бярэшся за вырашэнне такой сур'ёзнай медыка-сацыяльнай
праблемы, як суіцыд, то і пачынаць, і працягваць гэтую работу неабходна
паралельна з растлумачэннямі элементарнага. Безумоўна, не варта баяцца слоў з душэўным коранем «псіх», паколькі псіхалогія, псіхатэрапія,
псіхіятрыя — гэта карысная і дзейсная тэрапія душы. І чым хутчэй грамадства адкрываецца для такога кшталту дапамогі, тым лепш. Размовы
з сябрамі або поўная закрытасць, ужыванне моцнаградусных напояў,
беганне па экстрасэнсах і г.д. не вырашаюць праблему, а толькі маскіруюць яе. Прафесійная ж дапамога навучае глядзець на складанасці з іншага пункту гледжання: невырашальных задач не існуе!
Настаяцель храма Уваскрэсення Хрыстова, Падворку Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі архімандрыт АЎГУСЦІН кажа, што суіцыд
— гэта разбурэнне цэласнасці духу, адсутнасць правільнага ўяўлення
аб сабе, неразуменне таго, што цела і дух чалавека закліканы да вечнага жыцця, жыцця ў любові і з любоўю. Аднак далёка не ўсім выпадае
выхоўвацца ў атмасферы вечных каштоўнасцяў і з добрым усведамленнем паняццяў, якія цяжка памацаць або ўзважыць. Нямала людзей
становяцца дарослымі толькі па пашпарце, а іх асоба застаецца слабай
і схільнай да пераймання паводзінаў іншых людзей. На думку крызіснага і клінічнага псіхолага, кіраўніка Маскоўскага цэнтра крызіснай
псіхалогіі Міхаіла ХАСЬМІНСКАГА, на людзей «без стрыжня» моцна
ўплываюць, напрыклад, СМІ і інтэрнэт, дзе часам змяшчаюцца падрабязнасці страшных фактаў самагубства, што ўспрымаецца слабай
асобай як цалкам магчымы варыянт развіцця падзей.
Груба кажучы, працэнтаў дваццаць з ліку тых, хто здзяйсняе або
задумвае самагубства, — людзі псіхічна хворыя. Аднак абсалютная
большасць — гэта тыя, хто не можа сфармуляваць для сябе мэты і
задачы, хто лёгка паддаецца розным страсцям і далёкі ад паняцця
адказнасці перад сабой і іншымі. Такім патрэбны не падрабязнасці
гібелі школьніка М. або беспрацоўнай Л., а канкрэтная інфармацыя аб
тым, куды ісці са сваёй праблемай, а таксама аб тым, што далёка не
ўсе спробы развітання з жыццём стопрацэнтна «спрацоўваюць», а
значыць можна ўсё ж такі застацца жыць. Праўда, у межах дома-інтэрната псіханеўралагічнага профілю.
Пачынаючы з 19-га стагоддзя, калі праблема суіцыдаў пачала адкрыта даследавацца, яна толькі нарастала. І нягледзячы на ўстанаўленне важнай ролі спецыфікі работы галаўнога мозгу, колькасці эндарфінаў і сератаніну, відавочна адно: біяхімія чалавека не мяняецца
ад стагоддзя да стагоддзя, а вось сацыяльныя ўмовы мяняюцца, і
вельмі імкліва. Але ж ніякай катастрофы ў гэтым няма.
Аб кансультацыях псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў, псіхіятраў можна даведацца ў любой паліклініцы па месцы жыхарства. А ў інтэрнэце вось
ужо пяць гадоў працуюць рускамоўныя сайты: pobedіsh.ru (для тых,
хто не хоча жыць), perejіt.ru (як перажыць развод, расстанне), memorіam.
ru (калі памёр блізкі), boleem.com (хварэем без смутку), realіstі.ru (як
стаць шчаслівым), realove.ru (пра сапраўднае каханне).
Святлана БАРЫСЕНКА.

ПРАБІРКА Ў ЗАКОНЕ
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА
16 сакавіка «Звязда» пісала
пра абмеркаванне ў беларускім
Парламенце праекта Закона аб
дапаможных рэпрадуктыўных
тэхналогіях. Праз некалькі дзён
мы сустрэліся з галоўным урачом, аку шэ рам-гі не ко ла гам
Цэнтра дапаможнай рэпрадукцыі «Эмбрыа» Алегам ЦІШКЕВІЧАМ, які ўваходзіў у склад працоўнай групы па распрацоўцы
праекта новага закона. Хацелася пачуць меркаванне не проста
аднаго з аўтараў законапраекта, але чалавека, з прафесіяналізмам якога звязаныя самыя
запаветныя мары соцень беларускіх жанчын і мужчын.
— Алег Леанідавіч, з кім вы працавалі над
праектам закона?
— У склад працоўнай групы ўваходзілі юрысты, урачы-рэпрадуктолагі, галоўны акушэр-гінеколаг Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі
Беларусь, парламентарыі, спецыялісты сацыяльных службаў... Даволі вялікая каманда. Мы
працавалі паўгода. Зыходны тэкст праекта быў,
але працоўная група ўносіла прапановы па кожным абзацы.
— Наколькі саспела ў нашай краіне неабходнасць прыняцця Закона аб дапаможных
рэпрадуктыўных тэхналогіях?
— На сённяшні момант тэхналогія ЭКА стала
руціннай. Гэтым нікога не здзівіш. Летась брытанскаму вучонаму Роберту Эдвардсу, які больш
за 30 гадоў таму ўпершыню ажыццявіў апладненне чалавечай яйцаклеткі ў лабараторных
умовах, была ўручана Нобелеўская прэмія. Першы чалавек, які быў зачаты ў прабірцы, з'явіўся
на свет яшчэ ў 1978 годзе. З таго часу ў свеце
нарадзілася 4 мільёны дзяцей з дапамогай ЭКА
— гэта ўжо невялікая еўрапейская краіна, такая,
напрыклад, як Нарвегія. У Фінляндыі, Нідэрландах, Швецыі, Даніі да 5 працэнтаў нованароджаных — дзеці, зачатыя з дапамогай ЭКА.
— А ў нас?
— Думаю, мы не дацягваем і да аднаго працэнта. За 15 гадоў у Беларусі нарадзілася каля
5 тысяч дзяцей, якія былі зачатыя іn vіtro. Цяпер
на працягу года такіх немаўлятак нараджаецца
каля тысячы.
Спачатку ЭКА з пункту погляду дэмаграфічнай бяспекі не разглядалася, але сёння гэта

рэальны дэмаграфічны фактар. Па-першае, насельніцтва
еўрапейскіх краін імкліва старэе, людзі пазней уступаюць
у шлюб, у сувязі з чым усё
часцей сутыкаюцца з праблемай наступлення натуральнай
цяжарнасці. Па-другое, колькасць прычын бясплоднасці
расце. Калі раней віной таму
былі, як правіла, непаладкі ў
жаночым арганізме, то цяпер
бясплодных мужчын столькі,
колькі і бясплодных жанчын,
а гадоў праз 10 мужчынская
бясплоднасць будзе прэваліраваць. І ніхто не можа патлумачыць — чаму. Адны лічаць,
што гэта абумоўлена станам
навакольнага асяроддзя, другія — прыёмам антыбіётыкаў,
трэція — выкарыстаннем кансервантаў у харчовых прадуктах. Дакладна ніхто не ведае, але тэндэнцыя такая ёсць.
Сёння кожны буйны горад Еўропы з насельніцтвам больш за 500 тысяч чалавек мае клініку ЭКА, ды і не адну. У Санкт-Пецярбургу і Кіеве па 10 такіх клінік, у Маскве — больш за 30.
Эканамісты пралічылі, што тры спробы ЭКА
зрабіць значна танней, чым гадамі лячыцца ў
санаторыях і бальніцах. На Захадзе тактыка
лячэння адрозніваецца ад нашай. Там год даецца на пастаноўку дыягназу, два — на рашэнне праблемы звычайным шляхам. Калі за тры
гады цяжарнасць не наступіла, трэба выкарыстоўваць тэхналогіі дапаможнай рэпрадукцыі.
Глядзіце самі: удала праведзеная аперацыя
на фалопіевых трубах і яечніках дае ад 15 да 35
працэнтаў эфектыўнасці на працягу першага
пасля аперацыі года. Гэта значыць, што са ста
жанчын у бліжэйшыя 12 месяцаў у лепшым выпадку зацяжараць толькі 35. Пазней шанцы рэзка скарачаюцца. Пры метады ЭКА са ста жанчын у сярэднім зацяжараць 30-35, але гэта — за
месяц. Нездарма сістэма абавязковага медыцынскага страхавання ў большасці краін Еўропы пакрывае частку выдаткаў на ЭКА, у некаторых краінах — цалкам.
— Ёсць меркаванне, што гэта не зусім
спра вяд лі ва: па дат ка пла цель шчы кам
аплачваць спробы бяздзетных пар нарадзіць дзіця.
— Лічу, што гэта — справядліва. Несправядліва, калі людзі не жадаюць мець дзяцей або
абмяжоўваюцца толькі адным. Бо ў старасці
гэтых людзей вымушаны будуць карміць чужыя

Вядомая ўсёй краіне чацвярня Уладзіміра і Наталлі Нічыпаровічаў з'явілася на свет
дзякуючы метаду ЭКА.

дзеці. Несправядліва, калі старых нашмат цэнт ускладненняў — 99. Часта жанчыны не
больш, чым маладых. Бяздзетныя пары ў буду- чуюць таго, чаго не жадаюць пачуць. Лічу, што
чыні — цяжар на плячах працаздольнага гра- абмежаванне для паказанняў ЭКА ў 49 гадоў
— нармальнае. Гэта супадае і з нормамі ААН.
мадства.
Прымусіць людзей нараджаць другое і трэ— Якія моманты пры распрацоўцы праекцяе дзіця, калі яны гэтага не хочуць, дзяржава та закона выклікалі найбольшыя дыскусіі
не можа, але яна можа заплаціць за спробу на- ўнутры працоўнай групы?
радзіць дзіця тым, хто гэтага жадае. Ды і не
— Узрост — раз, донарства яйцаклетак і
такія ўжо гэта вялікія выдаткі для дзяржавы: сперматазоідаў — два, сурагатнае мацярынства
адна спроба ЭКА каштуе разам з лекамі каля — тры і колькасць эмбрыёнаў, якія можна пера3 тысяч долараў.
носіць у поласць маткі, — чатыры.
— Але такога ў праекце закона няма.
У Беларусі няма банка донарскай спермы,
— Пытанне пакінута на разгляд парламен- яго трэба ствараць, таму ўзнікае пытанне: хто
тарыяў. Закон не агаворвае, хто і колькі павінен будзе гэтым займацца? І хто будзе плаціць доплаціць. Закон — гэта база для нарматыўных нарам? Тое самае датычыцца донарства яйцадакументаў. На яго падставе будзе распрацоў- клетак, крыакансервацыі...
вацца сістэма сацыяльнай дапамогі. І яна можа
— Чаму крыакансервацыя выклікала пыбыць рознай. Напрыклад, у Чэхіі і Эстоніі пацы- танні, яна ж у Беларусі практыкуецца...
енты клінік ЭКА самі выбіраюць клініку, а потым
— Пра што вы кажаце? Як разумееце тэхназ чэкам ідуць у страхавую кампанію або ў мініс- логію ЭКА?
тэрства аховы здароўя. Варыянтаў шмат, і яны
— З дапамогай гарманальных прэпаратаў
не павінны быць прапісаныя ў законе.
стымулюецца саспяванне ў жанчыны неУ праекце закона даецца вызначэнне новых калькіх яйцаклетак, якія потым вымаюцца
паняццяў — такіх, як «эмбрыён», «палавая клет- шляхам пункцыі і апладняюцца спермай мука», «крыакансервацыя» і іншыя; прапісана, якія арганізацыі будуць займацца
дапаможнымі рэпрадуктыўнымі тэхналогіямі, віды тэхналогій, да якіх асоб яны
могуць быць прымененыя і парадак іх
прымянення. Закранаюцца пытанні ўрачэбнай тайны, донарства палавых клетак...
Натуральна, што спачатку з'явілася
тэхналогія экстракарпаральнага апладнення, а потым яна стала абрастаць заканадаўчымі актамі. Мы ў Беларусі прымаем адпаведны закон пазней за многія
краіны. У гэтым ёсць свае перавагі. Бо
мы можам прааналізаваць і ўлічыць замежны вопыт і зрабіць лепш. І я лічу, што
наш закон павінен атрымацца нядрэнным. Шмат сёння адбываецца спекуляцый вакол абмежавання ва ўзросце, але
мы ўвогуле спачатку хацелі абмежаваць Тэхналогія ІCSІ — з дапамогай шкляной мікраіголкі
узрост жанчын, якім паказана ЭКА, 45 сперматазоід уводзіцца ў цытаплазму яйцаклеткі.
гадамі. Пазней спыніліся на 49 гадах.
— А сусветная практыка?
— Амаль нідзе ўзрост не абмежаваны. Аднак натуральным чынам жанчына
пасля 45 гадоў зацяжараць ужо не можа.
Нават з дапамогай стандартнага ЭКА
пасля 45 гадоў цяжарнасць наступае ў
адным выпадку са ста. Таму гэта не надуманае абмежаванне, гэта абмежаванне, якое дыктуе прырода. Урачы разумеюць, што калі з'яўляецца інфармацыя пра
цяжарнасць у 65 гадоў, то размова ідзе
пра донарскую яйцаклетку, бо ў такім
узросце ўласных ужо няма.
Па-другое, зацяжараць — гэта яшчэ
не ўсё. Не кожная жанчына пасля 45 гадоў
здольная цяжарнасць вынасіць, а вына- Зачацце Іn vіtro.
сіўшы і нарадзіўшы, застацца здаровай і
пражыць столькі, колькі неабходна, каб паставіць жа ў прабірцы. Праз некалькі дзён знаходзіця на ногі. Цяжарнасць — стрэс для жанчыны джання ў інкубатары эмбрыён або некалькі
эмбрыёнаў пераносяць у поласць маткі... А
і вялікая гарманальная і фізічная нагрузка.
Нарэшце, трэба падумаць і пра дзіця. Так, астатнія эмбрыёны — замарожваюць да тэмжанчына спраўдзіла сваю мару, але наколькі пературы вадкага азоту. Гэта і ёсць — крыаяна ў стане задаволіць патрэбы маленькага кансервація. Ці я памыляюся?
— Па-першае, замарожваюць толькі жыццядзіцяці? Добра, калі ў яе ёсць нянькі, карміцелькі і пакаёўкі. Але ў рэальнасці можа ад- здольныя эмбрыёны. Па-другое, пытанні ў пракбыцца так, што дзіцяці ў 7-10 гадоў прыйдзец- тыцы крыякансервацыі ўзнікаюць, калі размова
ца ха ваць сваю ма ці, а дзяр жаве — дзі ця ідзе пра замарожванне яйцаклетак. У адрозненўтрымліваць. І тут ужо не толькі маральны, але ні ад мужчынскіх палавых клетак і эмбрыёнаў,
і эканамічны аспект. Калі жанчыны ў такім якія замарожваюцца добра, жаночыя палавыя
ўзросце настойліва жадаюць дзіця, то імі ў клеткі дрэнна пераносяць замарожванне. Гэта
большасці выпадкаў рухае эгаізм, яны паво- звязана з тым, што яйцаклетка складаецца з
вадкасці, якая пры замарожванні «разрывае»
дзяць сябе безадказна.
— Вы сутыкаецеся з такімі пацыенткамі? клетку або парушае яе структуру. У выніку не
— Мяне абурае, калі людзі лічаць, што ўрачы проста складана пасля размарожвання атрыпавінны зрабіць усё. І не кожнай скажаш, што маць цэлую яйцаклетку, але павялічваецца рышанц на поспех складае адзін працэнт, а пра- зыка храмасомных парушэнняў у эмбрыёна.

Існуе некалькі сучасных і перспектыўных падыходаў да вырашэння гэтай праблемы, але ўсе
яны пакуль эксперыментальныя. Атрымліваецца, што будучы закон, які будзе прапісваць абавязковае замарожванне донарскіх яйцаклетак,
апераджае медыцынскую практыку.
— Чаму ўвогуле ўзнікае неабходнасць у
замарожванні жаночых палавых клетак?
— У некаторых жанчын можа не быць яечнікаў, і такія жанчыны могуць зацяжараць толькі
з дапамогай донарскай яйцаклеткі і спермы мужа. Замарожванне донарскага матэрыялу на
паўгода — гэта неабходны каранцін на ВІЧ, гепатыт і іншыя цяжкія інфекцыі. Вось чаму атрымліваецца тэхналагічна-юрыдычная нестыкоўка.
Ва ўсім свеце жанчыны самі выбіраюць: выкарыстоўваць донарскую яйцаклетку замарожаную або свежую. На жаль, наш праект закона
прадугледжвае магчымасць выкарыстоўваць
толькі замарожаныя яйцаклеткі, што зніжае
шанц жанчын на паспяховы вынік.
— Чаму аналізаў, якія здаюць донары, недастаткова?
— Таму што сёння чалавек здаў аналіз, заўтра заразіўся, а паслязаўтра стаў донарам. Вынікі аналізаў яшчэ свежыя і добрыя, але донарскі матэрыял ужо можа
несці вірус. Да таго ж, у многіх вірусаў
ёсць інкубацыйны перыяд, падчас якога
аналіз нічога не пакажа, але зараджэнне можа адбыцца. Вось чаму за мяжой
імкнуцца донараў шукаць паміж сваякоў.
— А ў нас?
— У нас увогуле пакуль няма закона.
— Аднак ён хутка з'явіцца.
— Вось тады і паглядзім. У ідэале
падзаконныя ак ты павінны прадугледзець самыя розныя варыянты: сваяк,
наёмны донар, сяброўка... Давайце абмяркоўваць: магчыма гэта або не. Але
донарства датычыцца параўнальна невялікай колькасці людзей, якія мусяць
карыстацца дапаможнымі рэпрадуктыўнымі тэхналогіямі. Часцей за ўсё пацыенты такіх клінік, як наша, маюць уласныя палавыя клеткі і ў стане самі вынасіць і нарадзіць дзіця.
Яшчэ мен шая коль касць лю дзей
звяртаецца па сурагатнае мацярынства. Але вось дзіўна: Закон пра сурагатнае мацярынства ў нас з'явіўся раней, чым Закон пра дапаможныя рэпрадуктыўныя тэхналогіі. Цяпер яго трэба
будзе мяняць, як і Кодэкс аб шлюбе і
сям'і. Бо напрыклад, згодна з заканадаўствам, маці — тая, з чыёй палавой
клеткі зачатае дзіця. Сёння толькі генетычная маці пры прымяненні праграмы
сурагатнага мацярынства можа лічыцца маці. Але калі выкарыс тоўваецца
донарская палавая клетка, хто тады
маці? І кім жанчына, якая абрала такі
спосаб мацярынства, будзе свайму дзіцяці? І
што ёй рабіць, калі маткі і яечнікаў у яе няма,
а яна жадае дзіця ад мужа? І медыцына дазваляе, а закон не прадугледжвае?
Шмат спрэчак і з нагоды таго, у шлюбе павінны быць людзі, якія прыбягаюць да дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій, або не. З
аднаго боку, добра было б даць кожнай жанчыне магчымасць стаць маці, нягледзячы на
яе сямейнае становішча. З іншага, тут магчымыя злоўжыванні: жанчыны не будуць рэгістраваць шлюб дзеля атрымання большай дапамогі ад дзяржавы. Але самае галоўнае: мы не
павінны забывацца аб праве дзіцяці на маці і
бацьку. Адна справа, калі дзіця ў адзінокай
жанчыны з'явілася натуральным шляхам. Ну,
не склаліся адносіны, не апраўдаліся надзеі,
або здарылася няшчасце... Бывае. Гэта жыццё.
Іншая справа, калі жанчына асэнсавана па-

Дзеці, народжаныя з дапамогай
дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій,
адрозніваюцца ад іншых толькі тым,
што дасталіся больш дарагой цаной.

збаўляе сваё дзіця шанцу мець бацьку, прычым
праўду яна яму наўрад ці скажа. І дзіця будзе
жыць з адчуваннем, што яго бацька або герой,
які загінуў, або нягоднік. А бацькі проста не
было — быў донар. І гэта ўжо штучная сітуацыя
з непрадказальнымі псіхалагічнымі і сацыяльнымі наступствамі.
— Ваша якое меркаванне?
— На гэта пытанне няма адказу.
— Дарэчы, наконт донарскай спермы. У
праекце закона прапісана, што ад аднаго
донара на свет можа з'явіцца да 20 дзяцей.
Гэта ж нямала. Ці ёсць гарантыя таго, што
гэтыя дзеці, адзінакроўныя браты і сёстры,
нічога не падазраючы, потым не сустрэнуцца і не пажэняцца, і ў выніку не адбудуцца
генетычныя мутацыі?
— Гэта не намі прыдумана. Гэта міжнародныя разлікі, якія зводзяць да нуля верагоднасць
саюзу паміж дзецьмі, што былі народжаныя ад
аднаго донара.
— Сярод спрэчных пытанняў вы назвалі
колькасць эмбрыёнаў, якія можна пераносіць у матку. Згодна з праектам закона, да
35 гадоў — не больш за два, а пасля 35 гадоў
— не больш за тры. Здавалася б, неабходнасць рэдукцыі, гэта значыць знішчэння
«лішніх» эмбрыёнаў, павінна адпасці.
— Так, але можа здарыцца, што пасля 35
гадоў верагоднасць таго, што з трох эмбрыёнаў
хоць бы адзін прыжывецца, настолькі малая,
што трэба было б падсаджваць чатыры. Гэты
пункт вельмі абмяжоўвае ўрачоў.
— Як бывае на практыцы?
— Лічыцца, што да 30 гадоў можна смела
падсаджваць два эмбрыёны, з 30 да 35 гадоў
— тры, з 35 да 40 гадоў — 3-4, пасля 40 — чатыры. Альбо, як у ЗША, нават пяць, калі столькі здаровых эмбрыёнаў ёсць. Каб хоць бы адзін
з іх прыжыўся.
Многія нашы жаданні не супадаюць з сацыяльна-гігіенічнымі нормамі або з заканадаўчай
базай. Праект закона, тым не менш, атрымаўся
нядрэнны. У ім ёсць месца для дыскусіі. Мы,
урачы, свой пункт погляду выказалі. Наша меркаванне таксама не заўсёды адназначнае. Але
самае галоўнае, каб закон, любы, дапамагаў
жыць, а не абмяжоўваў. Мы пры распрацоўцы
праекта зыходзілі якраз з гэтага — зрабіць закон не забараняльным, а рамачным, каб ён даваў магчымасці для развіцця ў нашай краіне
дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогій. Каб у
нашай краіне больш нараджалася здаровых і
шчаслівых дзяцей.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

