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Прад стаў нік СА АЗ ад зна чыў 

пер шыя важ ныя пос пе хі на шай 

кра і ны па зні жэн ні ўжы ван ня ал-

ка го лю. Са праў ды, па вод ле звес-

так Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя (бя рэц ца ста тыс ты ка за 

2016 год), уз ро вень спа жы ван ня 

ал ка го лю ў Бе ла ру сі зні зіў ся з 

17,5 да 11,2 л на кож на га да рос-

ла га ча ла ве ка, ста рэй ша га за 15 

га доў. Мы ця пер — на 27-м мес цы 

ў све це па спа жы ван ні ал ка го лю 

на ду шу на сель ніц тва, хоць яшчэ 

не каль кі га доў та му бы лі ад ным з 

лі да раў у сум ным рэй тын гу.

Ра зам з тым СА АЗ указ вае, 

што ў нас ёсць вя лі кі па тэн цы ял 

у гэ тым кі рун ку, рэа лі зу ю чы які 

мы маг лі б у лі та раль ным сэн се 

вы ра та ваць ты ся чы жыц цяў, за-

ха ваць на ра ней шым уз роў ні дзяр-

жаў ныя вы дат кі і на ват па вя лі чыць 

па ступ лен ні ў дзярж бюд жэт за 

кошт больш ап ты маль най ак цыз-

най па лі ты кі.

Кож ны трэ ці муж чы на
11,2 л чыс та га спір ту ў год — 

гэ та ся рэд ні па каз чык. На са май 

спра ве бе ла рус кія муж чы ны вы пі-

ва юць 18 л спір ту ў год, жан чы ны — 

5,5 л. Між тым, згод на з СА АЗ, 

мак сі маль ны ўзро вень спа жы ван-

ня па ві нен скла даць 8 літ раў на ча-

ла ве ка. Ка лі ён ні жэй шы за во сем 

літ раў — умо мант зні жа ец ца і траў-

ма тызм, і смя рот насць ад знеш ніх 

пры чын, і смя рот насць ад вост рых 

атруч ван няў ал ка го лем.

Акра мя агуль на га ўзроў ню 

спа жы ван ня ал ка го лю, ёсць яшчэ 

адзін важ ны па каз чык — ма дэль 

яго ўжы ван ня. Ка лі па гля дзець, 

што п'юць бе ла ру сы, то мож на ўба-

чыць, што 49 % у нас зай ма юць 

моц ныя спірт ныя на поі, 26 % — 

ма ца ва ныя ві ны.

Пры гэ тым СА АЗ не рэ ка мен-

дуе ўжы ваць больш за дзве стан-

дарт ныя адзін кі ал ка го лю ў дзень 

муж чы нам і больш за ад ну стан -

дарт ную адзін ку — жан чы нам. 

І не менш чым два дні на ты дзень 

трэ ба цал кам ус трым лі вац ца ад 

ал ка го лю. Пад ад ной стан дарт-

най адзін кай ал ка го лю ма ец ца на 

ўва зе 10 гра маў чыс та га спір ту. 

На прык лад, гэ та 0,33 л пі ва, або 

адзін фу жэр су хо га ві на, або ад на 

чар ка ў 35 мл моц ных спірт ных на-

по яў. Усё, што вы шэй шае за гэ тыя

да зі ро ў кі, ад но сіц ца да ры зы коў-

на га ўжы ван ня ал ка го лю, пры якім 

рэз ка па вя ліч ва ец ца іма вер насць 

на ступ стваў для зда роўя.

Ёсць яшчэ адзін па рог — гэ та 

шэсць і больш стан дарт ных адзі-

нак ал ка го лю для муж чын і ча ты ры 

і больш — для жан чын. Пры пе ра-

вы шэн ні гэ та га па ро га спе цы я ліс-

ты ка жуць ужо не пра ры зы коў нае, 

а пра шкод нае ўжы ван не. І на ват 

ка лі ча ла век вы п'е больш за шэсць 

адзі нак ал ка го лю адзін раз у год — 

ме ды кі ўжо ад но сяць яго да асоб, 

якія эпі за дыч на ўжы ва юць ал ка-

голь у вя лі кіх коль кас цях. У та ко га 

ча ла ве ка рэз ка па вя ліч ва ец ца ры-

зы ка атры ман ня траў маў, праб лем 

з пра ва ахоў ны мі ор га на мі і г. д.

Да след чы кі ка жуць, што кож-

ны трэ ці бе ла рус кі муж чы на і 7 % 

бе ла ру сак ужы ва юць ал ка голь па 

най больш не бяс печ най ма дэ лі, то-

бок шэсць адзі нак і больш, ін шы мі 

сло ва мі, больш за 60 гра маў чыс-

та га спір ту за адзін раз.

Пры гэ тым спе цы я ліс ты раз-

венч ва юць стэ рэа ты пы, якія скла-

лі ся ва кол лю дзей са шкод най ма-

дэл лю ўжы ван ня ал ка го лю. Гэ та не 

тыя, ка го мы ба чым ра ні цай у ві на-

га рэ лач ным ад дзе ле кра мы. На са-

май спра ве ся рэд не ста тыс тыч ны 

ча ла век са шкод ным ужы ван нем

ал ка го лю мае ра боту, сям'ю, дзя-

цей і во дзіць аў та ма біль.

Смя рот насць ад ужы ван ня ал-

ка го лю ў нас вы со кая і пе ра вы шае 

смя рот насць ад ку рэн ня. Акра мя 

20 ты сяч смер цяў у су вя зі з за хвор-

ван ня мі, вы клі ка ны мі ўжы ван нем 

спірт ных на по яў, ле тась 1476 жы-

ха роў Бе ла ру сі па мер лі ад вы пад-

ко ва га атру чэн ня ал ка го лем. Гэ та 

1186 муж чын і 290 жан чын. Пры 

гэ тым толь кі 10 % з гэ тых смер цяў 

звя за ныя з ня якас ным ал ка го лем 

ці ўжы ван нем ме ты ла ва га спір ту. 

На са мрэч амаль усе смер ці ў гэ-

тай ка тэ го рыі — ад пе ра да зі роў кі 

спірт но га. Ся рэд няй смя рот най до-

зай спа жы ван ня ал ка го лю ме ды кі 

на зы ва юць 300 гра маў чыс та га 

спір ту, што ад па вя дае 1,5 бу тэль-

кі га рэл кі на ча ла ве ка, спа жы тай 

на пра ця гу шас ці га дзін.

У спра ва зда чы СА АЗ за апош ні 

год га во рыц ца, што ал ка голь па 

смя рот най не бяс пе цы пе ра да зі-

роў кі цал кам ад па вя дае цяж кім 

нар ко ты кам — ге ра і ну, ка ка і ну, 

ме та мфе та мі ну.

Не па пу ляр ныя ме ры?
Гэ та так зва ныя не па пу ляр ныя 

ме ры, ка жа Ва лян цін Ру со віч. Пер-

шая — са мая эфек тыў ная і ад на-

ча со ва са мая не па пу ляр ная — гэ-

та ак цыз ная па лі ты ка. Як, на прык-

лад, у Шве цыі, дзе моц ныя спірт-

ныя на поі аб кла да юц ца ак цы зам, у 

10 ра зоў боль шым, чым су хія ві ны, 

і ў 20 ра зоў боль шым, чым пі ва. 

Гэ та ро біць моц ны ал ка голь менш 

па пу ляр ным ся род мо ла дзі, перш 

за ўсё з пры чы ны яго да ра гоў лі. 

Так са ма пры гэ тым, акра мя па паў-

нен ня дзярж бюд жэ ту, змя ня ец ца 

струк ту ра спа жы ван ня ал ка го лю — 

у бок па ве лі чэн ня спа жы ван ня 

сла ба ал ка голь ных на по яў.

Яшчэ ад на ме ра, пра па на ва ная 

СА АЗ, — аб ме жа ван не про да жу 

спірт ных на по яў па ўзрос це. Пры 

гэ тым, акра мя ўлас на аб ме жа ван-

ня про да жу ал ка го лю, якое дзей-

ні чае і ў Бе ла ру сі, пра па ну юц ца 

трох этап ныя штраф ныя санк цыі 

за па ру шэн не гэ тай за ба ро ны, 

ка лі за не за кон ны про даж ал ка го-

лю не паў на лет ня му штра фу ец ца 

пра да вец, а так са ма ды рэк тар ма-

га зі на і яго ўлас нік. Пас ля паў тор-

на га про да жу ал ка го лю не паў на-

лет ня му ад бы ва ец ца пры пы нен не 

лі цэн зіі на ган даль. Та кія пра ві лы 

дзей ні ча юць у Ра сіі з 2013 го да. 

І ўзро вень штра фаў, якія ўве дзе-

ны там, скла дае ад 800 до ла раў 

(у эк ві ва лен це ра сій скіх руб лёў) 

пра даў цу да 3000 до ла раў ды рэк-

та ру кра мы і да 8000 до ла раў улас-

ні ку кра мы.

Ся род ін шых мер Ва лян цін Ру-

со віч на зваў за ба ро ну нач но га 

про да жу ал ка го лю, ска ра чэн не 

ганд лё вых пунк таў про да жу моц-

ных спірт ных на по яў, за ба ро ну на 

іх про даж на аў та за праў ках і не ка-

то рыя ін шыя.

Свят ла на БУСЬ КО.

Я ця бе па клі каў 
на спат кан не,

Гэ ты лет ні дзень 
спя кот ным быў.

Ты мя не ча ка ла 
у фан та не —

Я прый шоў. Дак лад ней, 
я пры плыў.

Тут усе ра ту юц ца 
ад спё кі,

Кож ны хо ча 
у ва дзе па быць...

Доб ра, што фан тан 
наш не глы бо кі,

Ў ім ня ма акул 
і не штар міць!

На ва кол су хмень 
або за вея —

Ты іх не бя ры 
у га ла ву.

Пры лю бым на двор'і 
да ця бе я

Да ля чу, да кро чу, 
да плы ву.

З на ту рыЗ на ту ры ДА ДНА? Ужы ва ем менш,
але ўсё роў на ры зы ку ем

Па ды хо ды да рэ абі лі та цыі 
мя ня юц ца

За гад чык Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра нар ка ла гіч на га ма ні то рын-

гу і прэ вен та ло гіі РНПЦ псі хіч на га зда роўя Аляк сей КРАЛЬ КО:

— У апош нія га ды асаб лі вая ўва га ў на шай кра і не ад да ец ца рэ-

абі лі та цыі асоб з ал ка голь най за леж нас цю. Мы спра бу ем раз ві-

ваць сет ку дзяр жаў ных рэ абі лі та цый ных ад дзя лен няў з ра бо чы мі 

пра гра ма мі. Два га ды та му на ба зе РНПЦ псі хіч на га зда роўя па чаў 

рэа лі зоў вац ца на ву ко вы пра ект, які пра ду гледж ваў рас пра цоў ку 

комп лекс най ме то ды кі рэ абі лі та цыі асоб, якія зна хо дзяц ца ў ЛПП. 

У хо дзе яго рэа лі за цыі ме ды кі ра зам з Дэ парт амен там вы ка нан ня 

па ка ран няў (у чы ім ве дам стве зна хо дзяц ца ЛПП) вы ра шы лі пра-

вес ці пі лот ны прак тыч ны пра ект — узя лі два ЛПП і ін тэн сіў на па ча лі 

вы ка рыс тоў ваць комп лекс рэ абі лі та цый ных ме ра пры ем стваў. І гэ та 

па ка за ла сваю эфек тыў насць. Ця пер па доб ныя гру пы фар мі ру юц ца 

і ў ін шых ЛПП. У най блі жэй шы час пла ну ец ца зра біць ЛПП ды фе-

рэн цы я ва ны мі. Асоб, якія па сту па юць упер шы ню, бу дуць змя шчаць 

у ад ны пра фі лак то рыі, а тых, хто не пер шы раз, — у ін шыя. Гэ тая 

пра па но ва ця пер зна хо дзіц ца ў ста дыі пра пра цоў кі.

На дыс пан сер ным улі ку 
ў на шай кра і не зна хо дзіц ца 
пры бліз на 158 ты сяч ча ла век 
з ды яг на зам «сін дром 
за леж нас ці ад ал ка го лю» 
і ка ля 95 ты сяч ча ла век пад 
пра фі лак тыч ным на гля дам.

90 бу тэ лек га рэл кі па 0,5 л — столь кі вы пі вае за год ся-

рэд не ста тыс тыч ны бе ла рус кі муж чы на. У ты дзень гэ та 

больш за 1,5 бу тэль кі га рэл кі пры ўмо ве, што ча ла век не 

піў ін ша га ал ка го лю. Ся род на ступ стваў та кой ры зы коў-

най ма дэ лі ўжы ван ня спірт ных на по яў — 20 ты сяч смяр цей 

бе ла ру саў у год, ці 50 смяр цей у дзень. Та кія звест кі пры-

вёў ка ар ды на тар пра грам Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя (СА АЗ) па гра мад скай ахо ве зда роўя кра і на ва га 

офі са СА АЗ у Бе ла ру сі Ва лян цін РУ СО ВІЧ.
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Ве дай на шых!Ве дай на шых!

МІ ЛІ ЦЫ Я НЕ РЫ РАС ПРА ЦА ВА ЛІ ДЛЯ СЯ БЕ... 
МУЛЬ ТЫ МОЎ НЫ РАЗ МОЎ НІК

Су пра цоў ні каў Ма-

гі лёў ска га ін сты ту-

та МУС на тхні лі на 

гэ та дру гія Еў ра-

пей скія гуль ні, ка лі 

ў кра і ну пры еха ла 

шмат гас цей з Еў-

ро пы і не аб ход на 

бы ло не як да па ма гаць ім ары ен -

та вац ца на мяс цо вас ці. Уліч ва-

 ю чы, што Бе ла русь за раз ак тыў-

на на ладж вае су вя зі не толь кі са 

сва і мі ўсход ні мі, але і за ход ні мі 

су се дзя мі, каш тоў насць та ко га 

вы дан ня для пра ва ахоў ні каў цяж-

ка пе ра аца ніць.

— Раз моў нік рас пра ца ва лі вы клад-

чы кі ка фед ры са цы яль на-гу ма ні тар-

ных дыс цып лін на ша га ін сты ту та — 

Ула дзі слаў Ба ла ба наў, Яў ген Іва ноў, 

Ган на Пе ру но ва і да цэнт Воль га Лу-

кі на, — рас каз вае афі цый ны прад-

стаў нік Ма гі лёў ска га ін сты ту та МУС 

Кі рыл МАР ЖА НАЎ. — У ім знай шло-

ся мес ца для рас паў сю джа ных фраз з 

анг лій скай, ня мец кай, фран цуз скай і 

поль скай моў. Гэ та пры ві тан ні, стан-

дарт ныя моў ныя зва ро ты на тэ му ака-

зан ня да па мо гі, вы свят лен ня асо бы, 

апы тан ня, ука зан ня да-

ро гі, ахо вы гра мад ска-

га па рад ку, зда рэн ня 

з транс пар там і ін шыя 

— уся тая лек сі ка, якая 

да зва ляе су пра цоў ні-

кам мі лі цыі атры маць 

не аб ход ную ін фар ма-

цыю ад за меж на га гос ця і да па маг чы 

яму знай сці вый сце са скла да най сі-

ту а цыі. Вы дан не пла ну ец ца вы ка рыс-

тоў ваць у тым лі ку і на за ня тках па 

за меж най мо ве з кур сан та мі на ша га 

ін сты ту та.

Акра мя гэ та га, у да па мо гу кур-

сан там ка фед ра са цы яль на-гу ма-

ні тар ных дыс цып лін пад рых та ва ла 

элект рон ны да па мож нік «Анг лій ская 

мо ва = Englіsh». Ма тэ ры ял па да ец ца 

ў вы гля дзе вэб-ста ро нак са зруч ным 

ме ню і ін тэр фей сам. У да па мож ні ку 

да ец ца ма тэ ры ял па 19 тэ мах, яго за-

сва ен не раз лі ча на на 3—5 за ня ткаў. 

Элект рон ны да па мож нік рэ ка мен да-

ва ны Мі ніс тэр ствам аду ка цыі Бе ла ру-

сі для сту дэн таў і кур сан таў уста ноў 

вы шэй шай аду ка цыі па юры дыч ных 

спе цы яль нас цях.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


