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Што раз трап ля ю чы ў ар га нізм 
ма ці, ал ка голь, ні ка цін або лю бое 
нар ка тыч нае рэ чы ва згуб на ад бі ва ец ца 
на бу ду чым дзі ця ці. Апош нія 
да сле да ван ні за ход ніх ву чо ных 
па каз ва юць, што ўсё пе ра лі ча нае 
мо жа паў плы ваць на фар мі ра ван не 
га лаў но га моз гу, а што та кое га лаў ны 
мозг, тлу ма чыць да дат ко ва і не вар та.

— Ку рэн не за ста ец ца ад ной з са мых 
рас паў сю джа ных шкод ных звы чак як ся род 
да рос лых жан чын, так і ся род ма ла дых ця-
жар ных, — рас каз вае ўрач аку шэр-гі не ко-
лаг, за гад чы ца жа но чай кан суль та цыі 2-й 
цэнт раль най ра ён най па лі клі ні кі г. Мін ска 
Але на ЯРАШ. — Жан чы ны, на пэў на, не ўсве-
дам ля юць, што та кім чы нам па вя ліч ва юць ры-
зы ку не спры яль на га зы хо ду ця жар нас ці ў два 
ра зы. Вы ку ра ная цы га рэ та пра ва куе спазм 
са су даў, а та му плод ней кі час зна хо дзіц ца ў 
ста не кіс ла род на га га ла дан ня. Паз ней та кія 
дзе ці сла быя, цяж ка адап ту юц ца, шмат хва-
рэ юць. У ма ёй прак ты цы быў вы па дак, ка лі 
мы ўга вор ва лі ця жар ную лег чы ў ста цы я нар 
і не маг лі зра зу мець яе ак тыў нае су пра ціў-
лен не. На рэш це яна пры зна ла ся, што там 
не вы пус ка юць на ву лі цу і ня ма маг чы мас ці 

па ку рыць. На пы тан не, як жа яна збі ра ец ца 
без ку рэн ня пе ра нес ці ро ды, якія мо гуць цяг-
нуц ца больш за 12 га дзін, жан чы на толь кі 
па ціс ну ла пля ча мі.

Лю бо му, хто со чыць за сва ім зда роў ем, тым 
больш бу ду чай ма ці, трэ ба на огул за сце ра гац-
ца на ват ад па сіў на га ку рэн ня. Пад за ба ро най 
не толь кі моц ны ал ка голь, але і пі ва, і ві но, ва 
ўжы ван ні якіх мно гія ця жар ныя на огул не ба-
чаць ні я кай па гро зы. Маў ляў, не вя лі кая коль-
касць не на шко дзіць. Ад нак, па-пер шае, ні хто 
з нас не ве дае свой ар га нізм на столь кі, каб 
дак лад на вы зна чыць, а коль кі ме на ві та ал ка-
го лю бу дзе для яго бяс шкод ным. Для не ка га і 
5 г мо гуць быць не да пу шчаль ны мі. Пра дук ты 
паў рас па ду ал ка го лю ва ло да юць так січ ным уз-
дзе ян нем, у тым лі ку на плод. Не здар ма спірт-
ное за ба ра ня ец ца і пад час ця жар нас ці, і на ват 
на эта пе яе пла на ван ня. І, што не ма ла важ на, 
гэ та рэ ка мен да цыя дзей ні чае для бу ду ча га 
та ты так са ма!

Вя до ма, што па ста ян нае ўжы ван не ал ка-
го лю на пра ця гу ўсёй ця жар нас ці спры яе раз-
віц цю ў дзі ця ці ал ка голь най за леж нас ці. Та кія 
дзе ці по тым па ку ту юць ад ніз кай ва гі, ра зу мо-
вай ад ста лас ці, ма юць праб ле мы са зро кам і 
слы хам, у іх спе цы фіч ны твар.

Лю бое нар ка тыч-
нае рэ чы ва так са ма 
лёг ка пра ні кае праз 
пла цэн ту і раз но-
сіц ца з кроўю па 
ар га ніз ме. Пры чым 
не ка то рыя нар ко ты-
кі мо гуць за трым лі-
вац ца ў ар га ніз ме 
пло да на шмат даў-
жэй, чым у ма ці. 
Ма ла та го што та кія 
дзе ці ма юць не злі-
чо ную коль касць 
праб лем у раз віц ці, 
яны яшчэ ад са ма га 
па чат ку — нар ка за-
леж ныя

�

Звы чай на яны бяс крыўд ныя — праз-
мер ная стом ле насць, за ка лых ван-
не, го лад або прос та сер ныя проб кі 
ў слы ха вым пра хо дзе. Але ў не ка то-
рых вы пад ках гэ та мо жа быць пры кме-
тай сур' ёз на га за хвор ван ня.

Чым да па маг чы та му, ка го на пат ка ла та-
кая не пры ем насць? Па-пер шае, трэ ба па-
клас ці гэ та га ча ла ве ка так, каб пле чы, шыя 
і га ла ва бы лі на ад ным уз роў ні. Па тлу мач це 
яму, што ва ру шыць га ла вой нель га, што во чы 
па він ны быць рас плю шча ны мі, гля дзець трэ-
ба ў ад ну кроп ку, ды хаць па воль на і глы бо ка. 
Ад чы ні це акно, па кла дзі це на лоб хво ра га 
змо ча ны ха лод най ва дой руч нік, за бяс печ-
це ці шы ню і спа кой, па ме рай це ар тэ рыя льны 
ціск, пульс і тэм пе ра ту ру це ла. Дай це вы піць 
цёп лай ва ды.

Ад нак ка лі ме ла мес ца стра та пры том нас-
ці, тым больш з траў май га ла вы, ва ні ты або 
млосць, рэз кія скач кі ціс ку, па ру шэн не маў-

лен ня, і пры гэ тым ёсць праб ле мы з сэр цам 
або цук ро вы дыя бет, ка лі пры ступ доў жыц ца 
больш за га дзі ну, трэ ба вы клі каць хут кую або 
звяр нуц ца да ўра ча.

Для ля чэн ня пры мя ня юць не каль кі груп 
мед прэ па ра таў, фі зі я тэ ра пію, псі ха тэ ра пію, 
пры мя ня юць спе цы яль ную гім нас ты ку, прак-
ты ка ван ні для ды хан ня. Трэ ба ад мо віц ца ад 
ку рэн ня і ал ка го лю, неда соль ваць ежу, зні-
зіць да мі ні му му ўжы ван не ка фе і ну, не пе ра-
ядаць, не ра біць рэз кіх ру хаў га ла вой і шы-
яй, не па ды мац ца рэз ка з лож ка, па збя гаць 
душ ных па мяш кан няў, стом ле нас ці, стрэ саў, 
што дня гу ляць на све жым па вет ры, асаб лі ва 
пе рад сном.

— Га ла ва кру жэн ні мо гуць з'яў ляц ца, на-
прык лад, пры рэз кай зме не ста но ві шча це-
ла, за хвор ван нях шый на га ад дзе ла па зва-
ноч ні ка, за па лен нях унут ра на га ву ха, у па-
жы лых — на фо не ар тэ рыя льнай гі пер тэн зіі, 
атэ раск ле ро зу, вас ку лі ту, ана ма ліі са су даў, 
цук ро ва га дыя бе ту, ішэ міч най хва ро бы сэр-
ца, арыт міі, — тлу ма чыць урач-не ўро лаг 
11-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска Юлія 
ВА РАНЬ КО. — Акра мя та го, гэ та ха рак тэр на 
для эма цы я наль на ня ўстой лі вых асо б пас ля 
не да сы пан ня або праз мер най стом ле нас ці. 
Га ла ва кру жэн не звя за на і з ін так сі ка цы яй ты-
ту нём, ал ка го лем, нар ка рэ чы ва мі, мед прэ па-
ра та мі, якія па ні жа юць ціск, ан ты бі ё ты ка мі, 
дыў рэ ты ка мі, ан ты гіс та мін ны мі і ін шы мі прэ-
па ра та мі.

Для аб сле да ван ня ўрач мо жа пры зна чыць 
ана лі зы кры ві, элект ра кар дыя гра му, рэнт ген 
шый на га ад дзе ла па зва ноч ні ка, уль тра гук 
бра хі я цэ фаль ных са су даў, па па ка зан нях 
пры зна ча ец ца яшчэ шэ раг спе цы фіч ных да-
сле да ван няў

�

Дзе ля дзі ця ціДзе ля дзі ця ці  ��

Ця жар ным нель га ні ві на, ні пі ва

Ней кіх фар маль ных пад-
стаў для па чат ку свар кі мо жа 
быць шмат — абед ня смач ны, 
дзі ця дрэн ную ад зна ку ў шко-
ле атры ма ла, ка жам не тое, 
ро бім не гэ та... А вось рэ аль-
ных пры чын кан флік ту іс нуе 
вель мі ма ла, і яны даў но вы ву-
ча ны. Раз гля дзім усё ж та кі га-
лоў ныя. Пры гэ тым ад кры тую 
па лі гам насць ад на го з парт нё-
раў, за зі ран ні ў бу тэль ку, ужы-
ван не нар ко ты каў і схіль насць 

да аза ртных гуль няў раз гля-
даць не бу дзем, бо вы ра шыць 
та кія праб ле мы без спе цы я-
ліс таў амаль не маг чы ма.

1. Па спеш лі васць. Са мыя 
час тыя спрэч кі ўзні ка юць у 
пар, якія па жа ні лі ся не аб ду-
ма на, з пры чы ны пер шай за-
ка ха нас ці, ця жар нас ці, стра ху 
стра ціць лю ба га. Ка лі страс ці 
сці ха юць, дзі ця пад рас тае і 
ўжо ні хто ні ку ды не сы хо дзіць, 
вы свят ля ец ца, што па між гэ-

ты мі дву ма вель мі ма ла агуль-
на га, яны на огул адзін ад на го 
аб са лют на не ве да юць. Так і 
па чы на юц ца свар кі «на роў-
ным мес цы».

2. Фі нан са выя праб ле мы. 
Ка лі ў сям'і што дня не ха пае 
гро шай, ня ма нар маль на га 
жыл ля або маг чы мас ці на-
быць штось ці вель мі не аб-
ход нае, гэ та аб умо віць дэ-
прэ сію ў кож на га чле на сям'і. 
Па ста ян ная не за да во ле насць 
уз роў нем жыц ця ра на ці поз на 
вы лі ва ец ца ва ўза ем ныя аб-
ві на ва чан ні і спрэч кі. Вель мі 
доб ра, ка лі фі нан са выя праб-
ле мы мож на па вяр нуць так, 
каб згур та ваць сям'ю ва кол іх 
вы ра шэн ня, але час цей бы вае 
на ад ва рот.

3. Ста сун кі з баць ка мі. 
Ма ма і та та — са мыя да ра гія 
для кож на га з нас лю дзі, і ка-
лі яны ўмеш ва юц ца ў спра вы 
жа на тых дзя цей, то кан флікт 
па між апош ні мі не па збеж ны.

Час тыя пе ра ез ды, ка ман-
дзі роў кі і вель мі на пру жа ны 
гра фік ра бо ты — усё, што 
пе ра шка джае пра во дзіць час 
ра зам — так са ма не спры яе 
згур та ван ню сям'і.

Са мыя кан флікт ныя пе-
ры я ды, ка лі не аб ход на асаб-
лі ва ўваж лі ва ста віц ца да 
ся бе і дру гой па ло вы — гэ та 
пер шы год су мес на га жыц-
ця і на ра джэн не пер шын ца. 
Менш не бяс печ ныя кан флік ты 
ўзні ка юць пры ін шых вя лі кіх 
зме нах — на ра джэн ні но ва га 
дзі ця ці, зме не мес ца пра цы, 
пад рас тан ні дзя цей (асаб лі ва 
пе ра ход ны пе ры яд), вы ха дзе 
парт нё раў на пен сію...

— Ад ны кан флік ты раз бу-
ра юць сем'і, ін шыя ўма цоў ва-
юць. Іс нуе ўся го тры спо са бы 
вы ха ду з кан флік ту — па збя-
ган не, кам пра міс і су пра цоў-
ніц тва, — тлу ма чыць псі хо-
лаг Мінск ага га рад ско га 
клі ніч на га псі хі ят рыч на га 
дыс пан се ра Іры на ГАР БА-
НА ВА. — Са мае важ нае, не 
да пус каць на пру жан ня, якое 
вы мот вае, пры во дзіць да 
вы бу ху эмо цый, ад чу жэн ня 
і раз ва лу сям'і. Ка лі штось-
ці ідзе не так, як ха це ла ся б, 
трэ ба раз маў ляць, і гэ та па-
він на быць шчы рая раз мо ва. 
На ват ка лі вы пе ра ка на ныя 
ў сва ёй пра ва це, трэ ба вы-

слу хаць усіх за ці каў ле ных. 
Не пе ра кон ваць усіх у сва-
ёй праў дзе, а ра зам шу каць 
вый сце. Не аб ход на пры няць 
агуль нае ра шэн не, і пра ві лаў 
вы ха ду з кан флік ту да лей па-
він ны тры мац ца ўсе...

І яшчэ...
� Не ідэа лі зуй це парт нё-

ра. Пры май це ў лю дзях і іх не-
да хо пы. Мы ўсе роз ныя, і без 
та ле рант нас ці не абы сці ся.

� Нель га па чы наць свар-
ку, ка лі вы прос та ня згод ныя 
ў дро бя зях.

� Нель га аб ра жаць і мак-
сі маль на чап ляць дру гі бок 

кан флік ту. Ад моў це ся ад 
эга із му і ўпарт асці. У на шых 
парт нё раў так са ма ёсць сваё 
мер ка ван не, па чуц цё ўлас най 
год нас ці, пла ны і жа дан ні. Шу-
кай це агуль нае. Гэ та ў ін та рэ-
сах лю бо га. Сха ва ная агрэ сія 
пры во дзіць не толь кі да рас-
па ду сям'і, але і да шмат лі кіх 
за хвор ван няў.

� Ка лі ад чу ва е це, што 
ўнут ры ўсё «за кі пае» і хо чац-
ца ска заць неш та крыўд нае, 
па лі чы це да дзе ся ці, а па куль 
лі чы це, пры га дай це, што гэ та-
га ча ла ве ка вы са мі вы бра лі 
са бе ў спа да рож ні кі жыц ця, 
вы ма ры лі пра жыць жыц цё 
ра зам. Ця пер па чы най це га-
ва рыць.

Псі ха ло гія для ўсіхПсі ха ло гія для ўсіх  ��

МІ ЛЫЯ СВА РАЦ ЦА...
У ся мей ных кан флік таў ёсць і рэ аль ныя пры чы ны, здоль ныя пры во дзіць да кра ху

Дзя ку ю чы гэ та му прак ты ка ван ню, мож на 
пра ана лі за ваць сваю асо бу, што па спры яе 
пад трым цы та ле рант ных ста сун каў з на ва-
коль ны мі.

Вазь мі це ліст па пе ры і па дзя лі це на квад-
ра ты та кім чы нам:

У квад ра це 1 на пі шы-
це 5 якас цяў, якія вам у 
са бе па да ба юц ца (мож на 
ад ным сло вам, кштал ту 
«на дзей ны», а мож на і 
так: «умею сяб ра ваць»).

У квад ра це 3 на пі шы це 
5 ва шых якас цяў, якія вам не па да ба юц ца 
ў са бе.

Ця пер пе ра фар му люй це якас ці з квад-
ра та 3 так, каб яны па ча лі вы гля даць як 
ста ноў чыя. Для гэ та га мо жа це ўя віць, як 

гэ тыя якас ці на зваў бы ін шы ча ла век, які 
вас вель мі лю біць і яко му па да ба ец ца ў вас 
усё. За пі шы це гэ тыя пе ра фар му ля ва ныя 
якас ці ў квад ра це 2.

Да лей уя ві це, што вас хтось ці вель мі не 
лю біць і та му на ват ва шы ста ноў чыя якас ці 
ўспры мае як ад моў ныя. Пе ра ра бі це якас ці з 
квад ра ту 1 з пунк ту гле джан ня ва ша га зло га 
во ра га і за пі шы це ў квад ра це 4.

Пры крый це да лон ню квад ра ты 3 і 4, па-
гля дзі це на квад ра ты 1 і 2. Ба чы це, які цу-
доў ны ча ла век атры маў ся! Па гля дзі це за-
тым на квад ра ты 3 і 4. Жу дас ная кар ці на: хто 
за хо ча мець ста сун кі з та кім ча ла ве кам?

На са май спра ве ўсё гэ та — вы! Вы апі-
са лі ад ны і тыя ж якас ці, толь кі з пунк ту 
гле джан ня сяб ра і во ра га. На ма люй це ў 
цэнт ры вя лі кую лі та ру «Я» і пры гад вай це 
гэ ты ма лю нак час цей. Матэрыялы падрыхтавала 
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Кан флікт нель га раз гля даць як ад хі лен не 
ад нар маль ных па во дзін — гэ та від ста сун каў, 
эма цы я наль ная спро ба вы явіць ней кія су пя рэч нас ці. 
Так што і для сем' яў кан флік ты — спра ва звы чай ная, 
ва ўсіх бы ва юць. Праб ле ма зу сім не ў тым, 
ці ёсць яны ўво гу ле, а ў тым, што вы ро бі це 
для іх вы ра шэн ня і па пя рэдж ван ня.

Гэ та ўсё Я!Гэ та ўсё Я!
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Тры вож ны сімп томТры вож ны сімп том  ��

Менш ка фе і ну, 
даў жэй пра гул кі

У га ла ва кру жэн ня — больш за во сем дзе сят пры чын


