Я народила трьох дітей удома
Одного разу бригада вимагала їхати з ними в пологовий будинок.
Після моєї відмови викликала міліцію та двох лікарів

C И Т УА Ц І Я

...Під час перших пологів у мене
була акушерка. Вона суворо
заборонила згадувати своє ім’я у
розмовах зі сторонніми — оскільки наявність у неї медичного
диплома й участь у пологах удома робить її злочинницею. Адже
медик зобов’язаний доправити
породіллю у пологовий будинок.
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Чому я на це зважилася? Сама думка про
людей у білих халатах,
прожектор і крісло для
пологів у лікарні викликала панічний жах,
і я була готова на все,
аби цього уникнути.
У мене був важкий анамнез. “Ускладнення під
час пологів — це плюс
сто доларів”, — попередила акушерка. “Не буде ускладнень”, — запевнила я. Домашні пологи пройшли добре і коштували мені 250 доларів.

Звісно, неофіційно.
Щоби зареєструвати
дитину, довелося побігати по інстанціях, адже я не перебувала на
обліку. Це було 2004го. У 2009-му я народжувала без акушерки.
Адже розцінки на їхні
послуги зросли до 1000
— 1500 доларів.
Утретє я народила
вдома у 2013 році. Тоді
ми викликали “швидку”
відразу, щоби спростити процес реєстрації.
Бригада вимагала їха-

ти з ними в пологовий
будинок. Після моєї відмови викликала міліцію та двох лікарів.
Приблизно 1% українок народжує вдома.
Згодом більшість із них
стикається із пробле-

мами реєстрації новонароджених. “Мені в
2013 році, коли народила здорову дитину
вдома, не давали довідки для реєстрації її в
РАЦСі, — каже Світлана
Дем’янова-Пономарен-

ко, інструкторка з материнства. — Казали: “Тепер усі будуть так народжувати. Ви відбираєте наш хліб”. До слова,
у США домашні пологи
цілком легальні.

Атанайя ТА

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ
— Такого терміна, як “домашні пологи”,
в українському законодавстві немає, —
розповідає Анна Петровська, голова ГО
“Природні права Україна”. — Однак жінки мають цілковите право народжувати вдома, бо це не заборонено. У разі настання негативних наслідків для
здоров’я або життя новонародженого жінка не може бути притягнута до
відповідальності, хоча, найімовірніше,
правоохоронці проводитимуть слідство. Якщо ж домашні пологи пройшли
без ускладнень, з дитиною та жінкою
все гаразд, то жодних підстав для реагування співробітників правоохоронних органів немає.
Коли під час домашніх пологів виникають ускладнення, що потребують медичної допомоги, жінка може звернутися у найближчий пологовий будинок.
Відмова їй буде кваліфікуватись як ненадання допомоги хворому (стаття 139
Кримінального кодексу України).

Реєстрація дитини, народженої вдома, в Україні — досить складна процедура. Є декілька варіантів, як це можна
здійснити. У першому батькам потрібно
мати багато документів: довідки про огляд жінки та дитини комісіями лікувального закладу; довідки про перебування
дитини під наглядом лікувального закладу; довідку, яка підтверджує факт народження, від спеціальної комісії міського або обласного департаменту охорони здоров’я.
Другий варіант передбачає проходження генетичної експертизи (це 4,5 — 10
тисяч гривень), отримання довідки про
підтвердження факту народження — від
комісії департаменту охорони здоров’я та
довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу.
Третій варіант — реєстрація дитини через рішення суду про встановлення факту народження. Він найтриваліший.

ДУМКА ЛІКАРЯ

— У Києві перші пологові
будинки з’явилися щойно
наприкінці ХІХ століття, до
того часу жінки здебільшого народжували вдома,
— розповідає Олександр
Кобаса, акушер-гінеколог,
перинатальний психолог. —
Звісно, сьогодні лікарі мають набагато більше можливостей приймати пологи
вдома без загрози для життя матері й дитини. У Києві
торік зафіксовано 148 випадків народження дітей
удома.
Я вважаю домашні пологи цілком нормальною
річчю. Однак їх слід організовувати свідомо. Наприклад, треба хоча би
раз впродовж вагітності
зробити ультразвукову
діагностику, переконатися, що з дитиною все гаразд. Також облаштувати
стерильне місце для пологів удома. Якщо ви не
впевнені на 100 відсотків
у тому, що впораєтеся без
лікаря, не ризикуйте!

Богданна МАРТИНИК

Пестициди: проти шкідників і людей
Фото Reuters

У Євросоюзі вимагають заборонити фосфор-органічні сполуки через негативний вплив
на здоров’я. В Україні ж ці хімікати використовують безконтрольно

За даними експертів, щороку 10 тисяч тонн пестицидів
розпилюють у 24 європейських країнах. Директорка
Центру екологічних наук
Девіса Ірва Герц-Піччотто
заявила про переконливі докази негативного
впливу отрутохімікатів на
вагітних жінок і дітей.
“Задовго до народження вони порушують роботу мозку на ранніх
стадіях; наслідки можуть не проявлятися аж до шкільного віку”, —

зазначає Брюс Ланфір, вчений
з Ванкуверського університету
Саймона Фрейзера.
Пестициди, стверджують дослідники, знижують рівень IQ,
пам’яті та уваги дітей, призводять до викиднів у вагітних. Відтак учені закликають заборонити пестициди, у складі яких є
фосфор-органічні сполуки.
Зазначимо, за даними ВООЗ,
200 тисяч осіб у світі щороку вмирає від дії отрутохімікатів.
— У Європі заборонено 33
пестициди з 39, які вважаються небезпечними для людини.
А яка ситуація в Україні?
— На жаль, у нашій країні за-

Наразі від цього
масово гинуть
бджоли, кролі,
свійська птиця,
дикі тварини.

стосування пестицидів абсолютно безконтрольне, — каже Олег
Перегон, експерт, еколог, голова
координаційної ради ГО “Зелений фронт”. — Державний реєстр
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання, уже
багато років не оновлюється, а
наші фермери не мають жодного
уявлення про наслідки від них.
— Про що йдеться?
— Перше покоління пестицидів буквально вбивало людей.
Той, хто випадково потрапляв
під обприскування, помирав,
жінки народжували мертвих дітей. Наступні покоління пестицидів подавали як безпечніші,
але й вони мали доведений негативний вплив на здоров’я.
Зокрема, у людей, що живуть
поряд з полем, де використовують хімікати, можуть розвиватися алергія, отруєння. Зауважу, що
ці сполуки здатні передаватися з
молоком матері дитині.
— Чи повинен фермер повідомляти місцеву владу, екологів, сусідів про те, що використовує пестициди?
— Нема жодного документа,
який би зобов’язував його робити
це. Практично повсюдно фермери без будь-якого попередження
розпилюють пестициди поряд з
житловими будинками чи присадибними ділянками, роблять це
у спекотну й вітряну погоду, всупереч санітарним та природоохоронним нормам. Наразі від цього масово гинуть бджоли, кролі,
свійська птиця, дикі тварини.
— I що робити людям, які від
цього потерпають? Куди звертатися?
— До сільрад, екоінспекції, до
лабораторних центрів (колишніх
санстанцій), у поліцію.
— До речі, а де фермери купують пестициди? Вони є у
вільному продажу?

— Є гуртові ринки сільгосппродукції та інтернет-магазини, де можна запросто купити
будь-які отрутохімікати. Чи законно їх ввезено до країни, чи
не продають заборонені пестициди, чи дійсний термін придатності — жоден державний орган
сьогодні цього не контролює.
Не рідкість навіть, коли продають хімікати, заборонені ще з
часів СРСР, — просто пересипані в нові пакети.
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