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— Па якіх пры кме тах 

баць кі мо гуць зра зу мець, 

што пад ле так ужы вае нар-

ко ты кі?

— На па чат ко вых эта пах 

ужы ван ня нар ко ты каў прык-

ме ты не спе цы фіч ныя. Але 

са мае га лоў нае, на што па-

він ны звяр нуць ува гу баць-

кі — гэ та зме ны па во дзі наў 

дзі ця ці і яго на строю. Пад-

ле так па чы нае па во дзіць 

ся бе ча сам не адэ кват на, 

зда ра юц ца рэз кія пе ра па ды 

на строю, мо жа мя няц ца рэ-

жым дня — ён доў га ся дзіць 

уна чы, а по тым спіць днём 

і з цяж кас цю пад ні ма ец ца 

на ву чо бу. У яго мя ня ец ца 

ко ла сяб роў, кан так туе з імі 

ён больш за кры та, не зра зу-

ме лы мі фра за мі. На адзен-

ні мож на за ўва жыць пля мы 

не зра зу ме ла га ко ле ру, не-

зна ё мы пах з'яў ля ец ца ад 

дзі ця ці ці ад адзен ня. Ужо 

не ка жу пра та кія яў ныя 

пры кме ты, ка лі баць кі зна-

хо дзяць па раш кі, таб лет кі, 

скрут кі, фоль гу, апа ле ныя 

лыж кі, кар дон кі, бля шан кі. 

Гэ тыя пры кме ты больш яў-

на свед чаць, што пад ле так 

ужы вае нар ко ты кі. На рэш-

це, ка лі вы ба чы це пры кме-

ты ап'я нен ня, а па ху ал ка-

го лю ня ма, так са ма вар та 

за ду мац ца.

Ка лі баць кі ўваж лі выя, яны, 

без умоў на, адчуюць пе ра ме-

ны. Усе спе цы фіч ныя пры-

кме ты, якія на зы ва юць ура-

чы-нар ко ла гі, пад лет кі хут ка 

ву чац ца абы хо дзіць. Кож ны 

пад ле так, які пер шы раз ужыў 

нар ко тык, лі чыць, што ён ні-

ко лі не ста не нар ка ма нам, ён 

прос та па спра ба ваў.

— А што пры му шае 

спра ба ваць яшчэ і яшчэ?

— Нар ко ты кі ўжы ва юць, 

бо гэ ты стан вель мі па да ба-

ец ца. І ён ад ра зу ўсплы вае 

ў па мя ці пры стрэ са вай сі-

ту а цыі. А яны зда ра юц ца ў 

нас кож ны дзень. Не зра біў 

уро кі, вы клі ка лі да дош кі, 

спаз ня еш ся ў шко лу... І калі 

ча ла век, які не ўжы вае нар-

ко ты кі, з імі лёг ка спраў ля-

ец ца, то ёсць пэў ная ка тэ-

го рыя ма ла дых лю дзей са 

сла бой нер во вай сіс тэ май, 

і яны ў гру пе ры зы кі. Таму 

важ на, каб дзі ця ўме ла 

спраў ляц ца са стрэ сам.

Зра зу ме ла, што не кож ны 

бу дзе ўжы ваць нар ко ты кі, на-

ват ка лі пра па ноў ва юць. А ў 

асоб з ла біль най нервовай 

сіс тэ май больш шан цаў у 

гэ та ўвя зац ца. Таму мы па-

пя рэдж ва ем баць коў, што 

ў гру пе ры зы кі дзе ці, якія 

хо чуць атры маць усё «тут і 

ця пер», якія лю бяць экс пе ры-

мен та ваць, ка му ні ка бель ныя. 

І за да ча баць коў — шу каць 

для дзі ця ці, па чы на ю чы з дзя-

цін ства, за ня ткі, за хап лен не, 

гурт кі, мак сі маль на зай маць 

яго, каб не бы ло воль на-

га ча су бавіцца глуп ства мі. 

У падлет ка па він на за стац-

ца ад на дум ка — лег чы і за-

снуць. Увесь ас тат ні яго час 

па ві нен быць дак лад на рас-
пі са ны і за ня ты. Ёсць дзе ці, 
якім не аб ход ны «драйв», 
і зра зу ме ла, што ў гурт ку 
крой кі і шыц ця ці ў шах ма-
тах яму бу дзе сум на. Та му 

яго ад рэ на лін трэ ба пе ра-

вес ці ў ста ноў чае рэ чы шча. 

Ця пер шмат за ня ткаў для та-

кіх дзя цей — ска ла лазан не, 

кар тынг, фрыс тайл.

— Дзе дзе ці бя руць нар-

ко ты кі? Не ўсе з іх на ват 

ма юць кі шэн ныя гро шы...

— Ця пер гэ та не праб-

ле ма. Ёсць ін тэр нэт, дзе 

мож на пра чы таць усё. Ка лі 

гэ та пер шае ўжы ван не, то 

да стат ко ва не вя лі кіх гро-

шай, а ка лі скі нец ца два-

тры ча ла ве кі, то гэ та на огул 

не праб ле ма.

— Як раз ві ва ец ца 

залеж насць?

— Яе фар мі ра ван не за-

ле жыць ад мно гіх фак та раў: 

ста ну нер во вай сіс тэ мы, ад 

ра бо ты фер мен та тыў най 

сіс тэ мы, ад са цы яль на га 

акру жэн ня, ад спад чын-

насці. Па вя лі кім ра хун ку, 

важ на ўсё. Бо спра бу ю чы 

пер шы раз, нех та з дзя цей 

не зро біць гэ та га больш ні-

ко лі, а хтось ці — аба вяз ко ва 

паў то рыць. Та му нар ко ты-

кі — гэ та гуль ня ў ру лет ку, 

хтось ці «за вяз не» пас ля 

пер ша га ра зу, хтось ці са-

ско чыць. І са ста пра цэнт най 

упэў не нас цю вы зна чыць па 

ча ла ве ку гэ тую схіль насць 

нель га.

— Ця пер ка жуць пра 

тэн дэн цыю змян шэн ня 

ўжы ван ня нар ко ты каў 

пад лет ка мі...

— Без умоў на, ужы ван ня 

нар ко ты каў ста ла менш. Бо 

і за ка на даў чая ба за ста ла 

больш жорст кай, пра ва-

ахоў ні кі больш со чаць за 

шля ха мі пра нік нен ня і сай-

та мі, мно гія з іх па за кры-

ва лі. З ін ша га бо ку, вар та 

ўліч ваць, што і нар ка ганд ля-

ры ста но вяц ца хіт рэй шы мі 

і па ста ян на пры дум ва юць 

штось ці но вае.

Коль касць дзя цей, якія 

зна хо дзяц ца ў нас пад на зі-

ран нем, уклю чае і тых, хто 

вы пад ко ва тра піў у по ле 

зро ку на стаў ні каў або мі лі-

цыі ці звяр нуў ся ана нім на. 

Маг чы ма, ён адзін раз па-

піў пі ва, але ў яго вя лі кая 

праб ле ма ў кан так та ван ні з 

баць ка мі, і мы яе вы ра ша-

ем з псі хо ла гам ці псі ха тэ-

ра пеў там. Ін шая спра ва — 

дзе ці, якія ма юць сін дром 

за леж нас ці. Іх з кож ным 

го дам усё менш. У Мін ску 

пад на зі ран нем зна хо дзіц ца 

ка ля 3900 не паў на лет ніх, з 

іх толь кі два пад лет кі ма юць 

сін дром за леж нас ці — адзін 

ад нар ко ты каў, адзін ад ал-

ка го лю.

— Зва рот да ўра ча-нар-

ко ла га пра ду гледж вае ін-

фар ма ван не шко лы, мі лі-

цыі?

— Ка лі баць кі звяр та-

юц ца да та го мо ман ту, 

калі пад лет ка за тры ма ла 

міліцыя, то лю бая да па мо-

га аказ ва ец ца ана нім на. 

Гэ та вель мі важ на. Баць кі 

па він ны пра гэ та ве даць і 

не ба яц ца нар ка ло гіі. Мы 

не ста вім дзя цей на ўлік, 

ні ко му гэ ту ін фар ма цыю не 

па ве дам ля ем — ні шко ле, 

ка ле джу ці лі цэю, ні мі лі цыі. 

Пад лет кі ана нім на атрым лі-

ва юць да па мо гу, а так са ма 

бяс плат нае ля чэн не (у ад-

роз нен ні ад да рос лых). Та му 

чым ра ней баць кі звер нуц-

ца, тым боль шы шанц, што 

мы змо жам да па маг чы.

Ка лі дзе ці не ма юць 

сфар мі ра ва най за леж нас-

ці, да па маг чы мож на амаль 

усім. Але важ на звяр тац ца 

свое ча со ва. Час та баць-

кі пры хо дзяць і ка жуць: 

«Зра бі це што-не будзь». — 

«А піць ён па чаў толь кі 

ўчора?» — «Не, два га ды 

та му». Ні дзе не ву чыц ца і 

не пра цуе ўвесь гэ ты час. 

І мы па він ны даць пі лю лю, 

якая зро біць яго та кім, якім 

ён быў два га ды та му. Так, 

на жаль, не атры ма ец ца.

Ка лі сі ту а цыя вый шла 

з-пад кант ро лю, пад ле-

так ужы вае нар ко ты кі год 

ці два, з до му па чы на юць 

пра па даць рэ чы, та ды гэта 

са праў ды праб ле ма. Мы 

ра зу ме ем, што тут ма ец ца 

сін дром за леж нас ці, і гэ та 

гла баль ная праб ле ма на ўсё 

жыц цё, і пра ца ваць трэ ба і з 

дзі цем, і з баць ка мі. Лю бая 

за леж насць уклю чае і баць-

коў, і са цы яль нае акру жэн-

не. Час та баць кі са мі пра ва-

ку юць чар го вае ўжы ван не 

нар ко ты каў, хоць, на пер шы 

по гляд, усё ро бяць, каб гэ та-

га не бы ло. І час та на шмат 

скла да ней змя ніць баць коў, 

чым дзі ця. Ка лі да рос лыя 

га то выя мя няц ца і штось ці 

для гэ та га ра біць, то і сын 

або дач ка бу дзе мя няц ца. 

Та му ўрач заў сё ды па ві нен 

пра ца ваць з баць ка мі пад-

лет ка.

— Як ад бы ва ец ца ля-

чэн не? Гэ та псі ха тэ ра пія, 

ці ле ка выя прэ па ра ты 

так са ма вы ка рыс тоў ва-

юц ца?

— Усё вель мі ін ды ві ду-

аль на. Мы ацэнь ва ем стан 

пад лет ка, вы свят ля ем ла-

біль насць яго псі хі кі. На пер-

шай су стрэ чы ён, ска жам, 

не га то вы раз маў ляць, та-

му толь кі ў па ло ве вы пад-

каў мы мо жам штось ці 

даве дац ца. Важ на, каб дзі-

ця рас кры ла ся, знай сці з ім 

кан такт і тое, на што мож на 

па ўздзей ні чаць: яго ха рак-

тар, за хап лен ні, за ня ткі. На 

гэ та па трэб ны час і не каль кі 

су стрэч з ура чом. Ка лі ня-

ма сін дро му за леж нас ці, то 

асноў ная ра бо та — псі ха-

тэ ра пеў тыч ная. Прэ па ра ты 

мо гуць пры зна чац ца, але, 

як пра ві ла, на па чат ку да-

стат ко ва псі ха тэ ра піі.

Ка лі мы ба чым, што дзі ця 

са праў ды дзесь ці «за ві сае» 

з пс іхат роп ны мі рэ чывамі, 

хоць за леж насць яшчэ 

не сфар мі ра ва ная, мы мо-

жам пра па на ваць і ста цы я-

нар нае ля чэн не, у тым лі ку 

дзён ны ста цы я нар. Част ка 

баць коў не мо жа ку піць за 

свае гро шы ле кі, та му пэў-

ны на бор ме ды ка мен таў мы 

вы да ём бяс плат на. Дзі ця 

мо жа на вед ваць ву чэб ную 

ўста но ву, але пас ля за ня-

ткаў яно пры хо дзіць да нас, 

пра цуе з псі хо ла гам, псі-

ха тэ ра пеў там, атрым лі вае 

ле кі. Мо жам па клас ці не паў-

на лет ня га ў круг ла су тач ны 

ста цы я нар, ка лі ра зу ме ем, 

што інакш не мо жам вы-

рваць яго з за ган на га ко ла.

Так са ма ў нас ёсць та кая 

фор ма ра бо ты, як «Шко ла 

кан так та ван ня з дзець мі» 

для баць коў, дзе пра цу юць 

урач-нар ко лаг, урач-псі ха-

тэ ра пеўт і псі хо лаг. Гэ тыя 

за ня ткі пра хо дзяць кож ны 

аў то рак з шас ці га дзін ве-

ча ра. Пры хо дзіць мо гуць 

усе баць кі. Мы рас каз ва ем 

не толь кі пра псі ха ак тыў ныя 

рэ чы вы і фар мі ра ван не за-

леж нас ці, але і пра асаб лі-

вас ці пад лет ка ва га ўзрос-

ту, як трэ ба кан так та ваць з 

пад лет ка мі, што ўліч ваць і 

як ся бе па во дзіць. Мы ча-

ка ем усіх баць коў.

— Ку ды звяр тац ца па 

пад лет ка ва га ўра ча-нар-

ко ла га?

— У нас ёсць адзі ны тэ-

ле фон 209-09-09, гэ та ну мар 

га рад ско га нар ка ла гіч на-

га дыс пан се ра. Там мож на 

атры маць лю бую ін фар ма-

цыю: ку ды звяр тац ца, ну мар 

тэ ле фо на, гра фік ра бо ты. 

На ба зе 5-й дзі ця чай па лі-

клі ні кі Мін ска зна хо дзяц ца 

ка бі не ты пад лет ка вых ура-

чоў-нар ко ла гаў Ле нін ска га, 

За вод ска га, Пар ты зан ска-

га, Каст рыч ніц ка га, Фрун-

зен ска га і Мас коў ска га ра-

ё наў. На ву лі цы Каль цо ва 

па куль пра цу юць ка бі не ты 

Са вец ка га і Цэнт раль на га 

ра ё наў, а ў 11-й дзі ця чай 

па лі клі ні цы — ка бі нет Пер-

ша май скага ра ё на.

Але на КРА ВЕЦ.

На за мет ку баць камНа за мет ку баць кам

НЕ ДА ПУС ЦІЦЬ 
ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ

Як вы зна чыць, 
што пад ле так ужы вае нар ко ты кі?

З
ДА ВА ЛА СЯ б, пра шко ду нар ко ты каў вя до ма 

шмат. Але пад лет кі толь кі ўва хо дзяць 

у да рос лае жыц цё і па куль не ма юць 

псі ха ла гіч на га іму ні тэ ту да роз ных су мніў ных 

пра па ноў. Тым больш што не ка то рыя нар ко ты кі 

прэ зен ту юць як ле галь ныя, а зна чыць, бяс печ ныя, 

але гэ та зу сім не так. Як вы зна чыць, што дзі ця 

за ха пі ла ся не тым, чым трэ ба? На што па він ны 

звяр нуць ува гу баць кі? Ча му іх па во дзі ны 

час та пад штур хоў ва юць дзя цей да ўжы ван ня 

псі ха троп ных рэ чы ваў? Ча му не трэ ба ба яц ца 

звяр тац ца да ўра ча-нар ко ла га? Пра гэ та і ін шае 

мы па раз маў ля лі з за гад чы кам пад лет ка ва га 

ад дзя лен ня Га рад ско га клі ніч на га нар ка ла гіч на га 

дыс пан се ра Мін ска Люд мі лай ШПА КОЎ СКАЙ.

«Ка лі вы ба чы це 
пры кме ты ап'я нен ня, 
а па ху ал ка го лю 
ня ма, так са ма вар та 
за ду мац ца».

«Нар ка ганд ля ры 
ста но вяц ца хіт рэй шы мі 
і па ста ян на 
пры дум ва юць штось ці 
но вае».

— Ка лі баць кі ўба чы-

лі пры кме ты ўжы ван ня 

нар ко ты каў, як яны па-

він ны дзей ні чаць?

— Аба вяз ко ва вар та 

звяр нуц ца да пад лет ка-

ва га ўра ча-нар ко ла га, які 

вы зна чыць, ці ёсць праб-

ле ма, і да па мо жа спра віц-

ца. Кож ная ма ма лі чыць, 

што яе дзі ця доб рае і асаб-

лі вае. Ча му доў га спіць ці 

рэз ка мя ня ец ца на строй? 

Дык гэта скла да ны пад-

лет ка вы ўзрост. Ёсць 

шэ раг прыкмет, якія лёг-

ка спі саць на асаб лі вас ці 

пе ра ход на га ўзрос ту. Ка лі 

пра се дзець за кам п'ю та-

рам ча ты ры га дзі ны, во-

чы так са ма бу дуць стом-

ле ныя і чыр во ныя, а ка лі 

пад час гуль ні пад лет ка па-

чаць рас пыт ваць, ён бу дзе 

агрэ сіў ны і раз драж нё ны. 

Та му раз мо ва пра тое, што 

баць кі па він ны быць уваж-

лі выя і на зі раль ныя: як мя-

ня юц ца па во дзі ны дзі ця ці, 

на коль кі яно ад кры тае і га-

то вае раз маў ляць. У пад-

лет ка вым уз рос це яны, ка-

неш не, за кры ва юц ца. Але 

ні хто так доб ра, як ма ма, 

не ве дае сваё дзі ця. І яна 

дак лад на ра зу мее, ка лі 

трэ ба раз маў ляць, што і 

коль кі ска заць, дзе змаў-

чаць. Ка лі яно прый шло 

да до му разгубленым, і вы 

ба чы це, што да яго лепш 

не па ды хо дзіць, не трэ ба 

ні чо га вы свят ляць, спы та-

е це пас ля.

Уво гу ле, ду шэў нае ўза-

е ма дзе ян не з баць ка мі 

вель мі важ нае. Ка лі дзі ця з 

ма лен ства гэ та ад чу вае — 

яны раз маў ля юць, гу ля юць 

ра зам, ба вяць воль ны час 

ці ма юць агуль нае за хап-

лен не — то лю быя зме ны 

па во дзінаў ма ма ад ра зу 

за ўва жыць. І я не ве ру, 

што пад ле так ад маў ля ец-

ца раз маў ляць з баць ка мі, 

ка лі гэ та ра бі ла ся па ста ян-

на. Дзі ця па він на дак лад на 

ра зу мець, што баць кі яго 

лю бяць лю бым — не толь кі 

та му, што ён доб ра ву чыц-

ца ці зай ма ец ца спор там. 

Гэта без умоў ная лю боў — 

толь кі за тое, што ты ёсць. 

Дзі ця мож на па кры ты-

ка ваць за не пры стой ны 

ўчы нак ці па во дзі ны, але 

ні ко лі нель га ка заць, што 

яно дрэн нае.

Нар маль на ра біць па-

мыл кі, і дзі ця па він на гэ та 

ве даць, і пра тое, што ты 

зра біў неш та не так, не 

страш на рас ка заць баць-

кам, якія яго зра зу ме юць 

і пад тры ма юць у лю бой 

сі ту а цыі. Ка лі ж дзі ця ад-

чуе, што баць кі яго не пад-

трым лі ва юць, то больш з 

імі дзя ліц ца сва і мі пе ра-

жы ван ня мі не бу дзе.
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