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Да лі кат ная тэ маДа лі кат ная тэ ма  

«У ПА НЯ ДЗЕ ЛАК 
МЯ НЕ 

ЎЖО НЕ БУ ДЗЕ...»
Як да па маг чы та му, хто са браў ся 

звес ці ра хун кі з жыц цём
Як зра зу мець, што бліз кі ча ла век га то вы спы ніць сваё 

жыц цё? Ці вар та раз маў ляць з ім пра гэ та і ўво гу ле як 

ся бе па во дзіць, ка лі пад ле так ці да рос лы вы каз вае на-

мер здзейс ніць су іцыд? З якіх мі фаў скла да ец ца на ша 

ўяў лен не пра са ма губ ства? Пра гэ та рас ка за ла ўрач-

псі хі ятр-нар ко лаг Га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га 

дыс пан се ра На тал ля ГРА ЧЫ ШЫ НА.

— Ча ла век, які ад ва жыў ся на са ма губ ства, ад чу вае глы бо кае 
го ра, моц ны ду шэў ны боль, час та па чуц цё не маг чы мас ці спра віц-
ца са сва і мі праб ле ма мі, — тлу ма чыць На тал ля Ана то леў на. — 
Ня гле дзя чы на да во лі вя лі кую коль касць ін фар ма цыі на гэ ту тэ-
му, у нас іс нуе мност ва мі фаў і за ба бо наў. Вось асноў ныя з іх.

МІФ: «Тыя, хто ка жа пра са ма губ ства, рэд ка яго здзяйс ня юць».
ФАКТ: 90 % па мер лых ад са ма губ ства пе рад здзяйс нен нем 

су іцы ду пры вод зяць важкія слоў ныя до ка зы сва іх на ме раў, 
40 % — звяр та юц ца да спе цы я ліс таў. Гэ та зна чыць, амаль кож-
на му су іцы ду па пя рэд ні ча юць сіг на лы аб га тоў нас ці да та ко га 
ўчын ку. Ка лі хтось ці ка жа пра здзяйс нен не са ма губ ства, раз-
мо ва хут чэй за ўсё ідзе пра па пя рэ джан не або гэ та «крык аб 
да па мо зе».

Міф: «Ка лі ча ла век ка жа пра са ма губ ства, ён імк нец ца пры цяг нуць 
да ся бе ўва гу».

ФАКТ: ча ла век, які ка жа пра су іцыд, ад чу вае вост ры псі ха ла гіч-
ны боль і хо ча па ве да міць пра гэ та важ ным для яго лю дзям.

Міф: «Тыя, хто ро біць спро бу са ма губ ства, хо чуць па мер ці».
ФАКТ: пе ра важ ная боль шасць хо ча не смер ці, а па збаў лен ня 

ад не вы нос на га псі ха ла гіч на га бо лю.

Міф: «Ні чо га не змаг ло б спы ніць та го, хто пры няў ра шэн не па кон-
чыць з са бой».

ФАКТ: боль шасць лю дзей, якія аб дум ва юць маг чы масць са-
ма губ ства, хо чуць, каб іх па ку ты скон чы лі ся, і імк нуц ца знай сці 
аль тэр на ты ву ці шля хі аб ляг чэн ня бо лю.

Міф: «Ры зы ка са ма губ ства зні кае, ка лі кры зіс ная сі ту а цыя пра хо-
дзіць».

ФАКТ: пад знеш нім спа ко ем мо жа ха вац ца цвёр да пры ня тае 
ра шэн не, а не ка то ры пад' ём сіл пас ля вост ра га кры зі су, які мі нуў, 
толь кі да па ма гае здзейс ніць за ду ма нае.

Міф: «Раз мо вы пра са ма губ ства мо гуць са дзей ні чаць яго здзяйс нен ню».
ФАКТ: аб мер ка ван не су іцы даль ных на стро яў су раз моў ні ка 

на са мрэч дэ ман стру юць яму, што хтось ці га то вы зра зу мець і 
раз дзя ліць яго боль. Раз мо ва мо жа стаць — і час та ста но віц-
ца — пер шым кро кам у па пя рэ джан ні су іцы даў.

Міф: «З дэ прэ сі яй мож на спра віц ца на ма ган нем во лі».
ФАКТ: за клі кі на кшталт «Вазь мі ся бе ў ру кі!», «Будзь муж чы-

нам!» і ін шыя толь кі зні жа юць са ма ацэн ку, па коль кі свя до ма 
кант ра ля ваць дэ прэ сію не ўда ец ца.

Міф: «Дзе ці су іцы даў не здзяйс ня юць: ім ра на».
ФАКТ: у баль ні цы раз-по раз трап ля юць дзе ці са мых роз ных 

уз рос таў, якія свя до ма здзейс ні лі спро бы са ма губ ства.

— За вер ша ны су іцыд, на вя лі кі жаль, нель га вы пра віць, ад-
нак яго мож на па пя рэ дзіць, га лоў нае — быць уваж лі вы мі да 
на ва коль ных, — ка жа На тал ля Гра чы шы на. — Іс ну юць ары-
ен ці ро вач ныя «клю чы», зна кі, якія па каз ва юць на маг чы масць 
су іцы даль най ак тыў нас ці.

ЗНА КІ СУ ІЦЫ ДАЛЬ НАЙ РЫ ЗЫ КІ
 пра мыя па гро зы «Я збі ра ю ся па кон чыць з са бой», «У на-

ступ ны па ня дзе лак мя не ўжо не бу дзе ў жы вых» ці ўскос ныя 
па гро зы «Без мя не жыц цё не па гор шыц ца» ці «Ча сам хо чац ца 
па кон чыць з усім гэ тым раз і на заў сё ды»;
 не ча ка ныя зме ны на строю;
 ня даў няя цяж кая стра та;
 раз да ван не лю бі мых рэ чаў;
 на вя дзен не па рад ку ў спра вах, раз да ча даў гоў;
 стра та са ма па ва гі;
 са ма іза ля цыя.
Ка лі ў вас уз нік ла на ват ня знач нае па да зрэн не на конт маг-

чы мас ці су іцы ду або ёсць цяж кія аса біс тыя праб ле мы, не па кі-
дай це ча ла ве ка сам-на сам і не за ста вай це ся ў адзі но це. Са мае 
леп шае — звяр нуц ца па да па мо гу да спе цы я ліс та — псі хо ла га, 
псі ха тэ ра пеў та, псі хі ят ра-нар ко ла га, якія свое ча со ва ака жуць 
ква лі фі ка ва ную да па мо гу.

Алена КРАВЕЦ



Сон па трэ бен ча ла ве ку не толь-

кі для та го, каб ад чу ваць ся бе 

ба дзё ра, але і для та го, каб 

пры маць вер ныя ра шэн ні, га-

во рыць на род ная муд расць. 

А яшчэ, хоць гэ та не па да ец ца 

ві да воч ным, лю дзі, якія не пры-

трым лі ва юц ца зда ро ва га сну, 

схіль ныя да па ве лі чэн ня ма сы 

це ла і атлус цен ня. Са цы яль ныя 

сет кі, се ры я лы се зо на мі за пар, 

пра ца ўна чы і ін шае за бі ра юць 

каш тоў ныя га дзі ны на сон. Пра 

тое, на коль кі важ на клас ці ся 

спаць свое ча со ва, а так са ма 

ча му нель га на ноч чы таць са 

смарт фо на, ад ка за ла ўрач-сам-

но лаг На тал ля ШЫ ЛА ВА.

— Муж чы ны і жан чы ны ма юць 

па трэ бу ў ад ноль ка вай коль кас ці 

сну?

— Ёсць да ныя, згод на з які мі муж-
чы ны і жан чы ны па він ны спаць ад-
ноль ка вую коль касць ча су. Ця жар-
ныя жан чы ны ма юць па трэ бу ў сне 
боль шую, чым муж чы ны, на га дзі ну-
паў та ры. Уво гу ле ся рэд няя па трэ ба 
ў сне ў да рос ла га ча ла ве ка скла дае 
7-8 га дзін, але лепш за ўсё па ды-
хо дзіць да пы тан ня яго пра цяг лас ці 
ін ды ві ду аль на. У кож на га ча ла ве ка, 
не за леж на ад по лу, свая па трэ ба ў 
сне, якая мя ня ец ца з уз рос там. Ка-
лі но ва на ро джа нае дзі цят ка спіць 
22—23 га дзі ны ў су ткі, то для па жы-
ло га ча ла ве ка до сыць бы вае і пя ці 
га дзін. Ча сам лю дзі звяр та юц ца па 
ме ды цын скую да па мо гу пры зні жэн ні 
пра цяг лас ці сну, але на са май спра ве 
іх сон не па ру ша ны, ска ра ціў ся яго 
час — лю дзі па мыл ко ва ўспры ма юць 
тое, што яны ста лі менш спаць, як 
ней кі тры вож ны знак.

— Ка лі клас ці ся спаць, каб ра-

ні цай пра чнуц ца доб ра ад пач нуў-

шы?

— Зда ра ец ца, ча ла век пра вёў у 
лож ку да стат ко вы час, але ка лі пра-
чнуў ся, ад чу вае ся бе не вель мі доб ра. 
Наш стан ра ні цай за ле жыць ад та го, 
у коль кі мы ляг лі і ў коль кі пад ня лі ся, 
і так са ма ад та го, якія фа зы сну прай-
шлі за ноч і ў якую фа зу сну ча ла век 
пра чнуў ся. Вы лу ча юць дзве асноў ныя 
фа зы: па воль на га сну і хут ка га сну. 
Пер шая ха рак та ры зу ец ца поў ным 
рас слаб лен нем мыш цаў, за па во лен-
нем сар дэч на-са су дзіс тай дзей нас ці, 
ды хан ня. З псі ха ла гіч на га пунк ту гле-
джан ня ў гэ тую фа зу сну ад бы ва ец ца 
рас клад ван не па па лі цах атры ма най 
ін фар ма цыі. Ме на ві та та му ў на ро дзе 
ка жуць: пе ра на чу ем — бо лей па чу-
ем. Услед за фа зай па воль на га сну 
на ды хо дзіць фа за хут ка га сну, ка лі 
ад бы ва ец ца ак ты ва цыя ўнут ра ных 
ор га наў і сіс тэм, па ска ра ец ца сэр ца-
біц цё, па ча шча ец ца ды хан не, са мае 
га лоў нае, ад бы ва ец ца ак ты ва цыя во-
ка ру халь ных мыш цаў — па чы на юць 
ру хац ца во чы. З псі ха ла гіч на га пунк-
ту гле джан ня гэ тая фа за ха рак та ры-
зу ец ца сна мі. Сны — гэ та пра пра цоў-
ка не ўсвя дом ле на га ма тэ ры я лу. За 
ноч фа зы па воль на га і хут ка га сну 
чар гу юц ца пры клад на ча ты ры-шэсць 
ра зоў. Па тэрн — фа за па воль на га 
і хут ка га сну — як раз і доў жыц ца 
пры клад на 1,5-2 га дзі ны. У пер шай 
па ло ве но чы боль шыя і даў жэй шыя 
фа зы па воль на га сну. У дру гой па ло-

ве но чы фа зы хут ка га сну ста но вяц ца 
даў жэ шы мі. Ка лі клас ці ся спаць пас-
ля поў на чы, то, коль кі б мы ні спа лі, 
бу дзем ад чу ваць ся бе стом ле ны мі, 
та му што бы ло не да стат ко ва ча су на 
пе ра пра цоў ку ўсёй ін фар ма цыі, якая 
па сту пі ла за дзень. Та му доб ра бы-
ло б клас ці ся не паз ней як за га дзі ну 
да поў на чы, лепш — за дзве. Ка лі 
ча ла век пра чы на ец ца ў фа зу па воль-
на га сну, ён ад чу вае ся бе стом ле ным, 
быц цам не вы спаў ся. Ка лі пра чы на-
ец ца ў фа зу хут ка га сну, ад чу вае 
ся бе ба дзё ра. Уво гу ле сам ар га нізм 
дык туе нам гэ ты час абу джэн ня. Ка лі 
мы свое ча со ва ляг лі, ноч спа лі і не 
пра чы на лі ся, то мы са мі пра чнём ся ў 
фа зу хут ка га сну.

— Як рэ жым сну звя за ны са 

свет ла вым днём?

— Ме на ві та ў цём ны час су так вы-
пра цоў ва ец ца гар мон ме ла та нін, па-
трэб ны для фар мі ра ван ня фаз сну. 
Як толь кі на ды хо дзіць свет лы час 

сутак, як бы мы ні за цям ня лі свой 
па кой (хоць гэ та кры ху мо жа да па-
маг чы), але пры ро ду пад ма нуць 
цяж ка, — вы пра цоў ка ме ла та ні ну 
зні жа ец ца. У ра ніш нія га дзі ны вы-
пра цоў ва юц ца гар мо ны шчы та па-
доб най за ло зы, над ны рач ні каў, якія 
ак ты ву юць наш ар га нізм. Та му мы 
і пра чы на ем ся ра ні цай пас ля та го, 
як гэ тыя гар мо ны па чы на юць дзей ні-
чаць. Ка лі ж мы спра бу ем спаць да-
лей, то ўжо тра цім свае сі лы на сон. 
Гар мо ны нам ка жуць, што трэ ба іс ці 
пра ца ваць, а мы ўся ляк су пра ціў ля-
ем ся, спра бу ем зноў за снуць.

— На вы хад ных мож на ад сы-

пац ца?

— Спаць «у за пас» не атры ма ец ца. 
Мак сі мум, да ча го гэ та пры вя дзе, — 
у на ступ ную ноч мы яшчэ паз ней за-
снём. Рэ жым сна збі ва ец ца.

— Ча му так важ на клас ці ся і пра-

чы нац ца ў адзін і той жа час?

— Ка лі мы бу дзем сён ня клас ці ся 
а 10-й ве ча ра, заўт ра на дзве га дзі-
ны паз ней, то пас ля заўт ра нам бу дзе 
цяж ка зноў за снуць у 22 га дзі ны. Ар-
га ніз му скла да на за сы наць у роз ны 
час, бу дзе раз ві вац ца бяс сон ні ца.

— Што ра біць, каб хут чэй за-

снуць?

— У нор ме ў зда ро ва га ча ла ве ка 
сон на сту пае праз 30—40 хві лін пас ля 
та го, як ён лёг. Боль шасць ак тыў ных 
лю дзей за сы нае ўжо праз 10—15 хві-
лін. Ка лі ж сон не на сту пае на пра-
ця гу 40—60 хві лін і гэ та ад бы ва ец-
ца больш чым тры ра зы на ты дзень 
і паў та ра ец ца не менш за два тыд ні, 
то гэ та ўжо бяс сон ні ца. Та ко му ча ла-
ве ку я рэ ка мен да ва ла б звяр нуц ца 
да спе цы я ліс та, ура ча-псі ха тэ ра пеў-
та, сам но ла га для та го, каб па шу каць 
пры чы ны па ру шэн ня сну. Да рэ чы, 
сек су аль ная ак тыў насць спры яе сну. 
Пад час па ла во га ак та вы пра цоў ва-
юц ца гар мо ны за да валь нен ня — 

энда рфіны, якія спры я юць па ляп шэн-
ню сну. А вось чы тан не са смарт фо на 
пе рад сном — шко дзіць. Сі ні ко лер 
эк ра на, трап ля ю чы на сят чат ку во ка, 
тар мо зіць вы пра цоў ку гар мо ну ме ла-
та ні ну, які вы клі кае сон. Ка лі чы таць 
пе рад сном з яр ка га эк ра на на пра ця-
гу мно гіх га доў, то гэ та мо жа пры вес ці 
да па ру шэн ня цыр кад на га рыт му, што 
ў сваю чар гу не га тыў на ада б'ец ца на 
зда роўі. Пе рад сном лепш чы таць кні-
гу з элект рон ны мі чар ні ла мі або па-
пя ро вую, бо ве ча рам мозг асаб лі ва 
ад чу валь ны да сі ня га ко ле ру.

— Ці вар та спаць днём?

— Дзён ны сон да зво ле ны ў тым 
вы пад ку, ка лі ён не па ру шае нач ны. 
Лі чыц ца, ка лі ча ла век моц на ста міў-
ся, на ват ка лі ён за дрэм ле на 10—
15 хві лін, то гэ та га ўжо да стат ко ва, 
каб ён на браў ся ба дзё рас ці і пра вёў 
рэш ту дня ў ак тыў ным ста не.

— А праў да тое, што спаць трэ ба 

га ла вой на поў нач?

— Я вя лі кі рэа ліст. Лепш вы кон-
ваць гі гі е ну сну, чым ду маць пра 
раз мя шчэн не ба коў све ту. На мой 
по гляд, та кое сцвер джан не не мае 
пад стаў.

— Ча му так скла да на ўста ваць у 

па хмур нае на двор'е?

— Та му што ня ма со неч ных пра мя-
нёў, якія ўзбу джаль на дзей ні ча юць на 
ўнут ра ныя сіс тэ мы ар га ніз ма. Мы не 
ад чу ва ем ся бе ак тыў ны мі. Дзей ні ча-
юць усё тыя ж цыр кад ныя рыт мы.

— Якія на ступ ствы ў не да сы-

пан ня?

— Ка лі ча ла век спіць рэ гу ляр на 
па 3-4 га дзі ны ў су ткі, што для яго 
ар га ніз ма не да стат ко ва, то гэ та бу-
дзе ад бі вац ца як на фі зіч ным, так і на 
псі ха ла гіч ным ста не. Най перш гэ та 
стом ле насць, дыс кам форт, па чуц цё 
ця жа ру ў га ла ве, га лаў ныя бо лі, га-
ла ва кру жэн не, пе ра па ды ар тэ рыя-
льна га ціс ку, дыс кам форт у воб лас ці 
сэр ца, су хасць у ва чах і ін шае. Што 
да ты чыц ца псі ха ла гіч на га ста ну, то 
за па воль ва ец ца мыс лен не і зні жа-
юц ца каг ні тыў ныя функ цыі: па мяць, 
кан цэнт ра цыя ўва гі.

Ка лі ча ла век ка жа, што ўжо цэ-
лы ме сяц не спаў, — так не бы вае. 
Тут ста іць пы тан не аб тым, што ён 
не ад чу вае ад па чын ку пас ля сну, ня-
пра віль на бы лі сфар мі ра ва ныя яго 
фа зы.

Лю дзі, у якіх не сфар мі ра ва ныя 
фа зы сну, схіль ныя да па ве лі чэн ня 
ма сы це ла і атлус цен ня. Пад час сну 
вы пра цоў ва ец ца асаб лі вы гар мон 
леп цін, які ад каз вае за па чуц цё на-
сы чэн ня. Ка лі ўна чы мы дрэн на спім 
і гар мон не вы пра цоў ва ец ца, то днём 
нам трэ ба больш з'ес ці. Маг чы ма, 
шэ раг лю дзей і за ўва жа лі за са бой: 
чым менш па спаў, тым больш хо чац-
ца ес ці.

На тал ля ПАЎ ЛЮ КЕ ВІЧ



Доб рай но чы!Доб рай но чы!  

Пе ра на чу ем — 
бо лей па чу ем

«Ка лі чы таць пе рад сном 
з яр ка га эк ра на на пра ця гу 
мно гіх га доў, то гэ та мо жа 
пры вес ці да па ру шэн ня 
цыр кад на га рыт му, што ў сваю 
чар гу не га тыў на ада б'ец ца 
на зда роўі».

Урач-сам но лаг 
пра зда ро вы сон


