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ДО ЗА ЯК ПА ЧА ТАК
На зва ны цэнтр ства ра лі па іні-

цы я ты ве мі лі цыі. На чаль нік упраў-

лен ня ўнут ра ных спраў Брэсц-

ка га абл вы кан ка ма Аляк сандр 

АСТ РЭЙ КА ад зна чыў пад час 

ад крыц ця, што коль касць фак таў 

не за кон на га аба ро ту нар ко ты каў 

па мен шы ла ся ў па раў на нні з мі-

ну лым го дам на 10 пра цэн таў, але 

мі лі цыя гэ та не раз гля дае як пе ра-

мож ны крок на шля ху су праць ста-

ян ня злу. Спе цы я ліс ты за ўва жа юць 

змя шчэн не ін та рэ су спа жыў цоў з 

хі міч на га склад ні ка да нар ко ты каў 

рас лін на га па хо джан ня.

А ліч бы ка жуць са мі за ся бе: па 

вы ні ках 2018 го да ў Брэсц кай воб-

лас ці на ліч ва ец ца хво рых на нар-

ка ма нію і так сі ка ма нію, а так са ма 

спа жыў цоў псі ха ак тыў ных рэ чы-

ваў 1181 ча ла век, з якіх 192 жан-

чы ны. 78 ча ла век — гэ та тыя, хто 

ва ўзрос та вай ка тэ го рыі ад 10 да 

20 га доў. Рас це коль касць су іцы-

даў і спро баў звес ці ра хун кі з жыц-

цём ся род не паў на лет ніх. Ле тась у 

рэ гі ё не іх бы ло ад па вед на — 10 і 

42 вы пад кі. Асноў ная ма са су іцы-

даў і спроб пры хо дзіц ца на дзя цей 

з не ўлад ка ва ных і ня поў ных сем'-

яў. Ад сут насць да ве ру, доб ра зыч-

лі вас ці ў сям'і спры яе не га тыў ным 

учын кам. Лю бая бя да, што зда ра-

ец ца з ма ла дым ча ла ве кам, мо жа 

мець па чат кам до зу нар ка тыч на га 

рэ чы ва. Та му і вы ра шы лі зра біць 

рэ аль ны крок да пра фі лак ты кі. 

Вы ву ча лі за меж ны до свед. Ад ну 

з за дач но ва га цэнт ра вы зна чы лі 

як маг чы масць га ва рыць з 

мо лад дзю на яе мо ве.

ДА ПА МОЖ НІ КІ 
І ДЫЯ ЛОГ

У кла се для за ня ткаў 

ста яць кам п'ю та ры, спе цы я-

ліс ты тэх ніч на га ўні вер сі тэ-

та рас пра ца ва лі пра гра му, 

дзе ў рэ жы ме ан лайн мож-

на па гля дзець, як мя ня ец ца 

знеш насць нар ка ма на з ця-

гам ча су і з па ве лі чэн нем до зы. 

А яшчэ ёсць му ля жы моз га, ны рак, 

пе ча ні, ін шых ор га наў нар ка ма на. 

Ві до ві шча яшчэ тое. На гляд ныя 

да па мож ні кі зра бі лі спе цы я ліс ты 

ме ды цын ска га ка ле джа ра зам з 

мас та ка мі тэ ат ра дра мы. А «кар-

ці ны» на сце нах — гэ та рэ аль ныя 

здым кі з пры то наў. Аб усім гэ тым 

з мо лад дзю бу дуць га ва рыць спе-

цы я ліс ты.

Скла дзе ныя гра фі кі ра бо ты. 

У цэнтр ужо пры хо дзяць школь-

ні кі, на ву чэн цы ся рэд ніх і вы шэй-

шых на ву чаль ных уста ноў. Звы-

чай на гэ та гру пы па ме рам у клас 

да 30 ча ла век. Спа чат ку з на вед-

валь ні ка мі зай ма юц ца спе цы я ліс-

ты цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і 

гра мад ска га зда роўя, ура чы-нар-

ко ла гі, псі ха тэ ра пеў ты, псі хо ла гі, 

а так са ма су пра цоў ні кі ўпраў лен ня 

па нар ка кант ро лі. У пер шай за ле 

слу ха чы атрым лі ва юць ін фар ма-

цыю. За тым яны пе ра хо дзяць у 

дру гое па мяш кан не і зна ё мяц ца 

з на гляд ны мі ілюст ра цы я мі па гі-

бель най за леж нас ці.

Для па спя хо вых за ня ткаў ёсць 

мно га су час най тэх ні кі, муль ты ме-

дый нае пры ста са ван не.

Але ад мет най ры сай но ва га 

цэнт ра і на чаль нік аб лас ной мі-

лі цыі Аляк сандр АСТ РЭЙ КА, і га-

лоў ны са ні тар ны ўрач воб лас ці 

Але на ІЛЬ Я ША ВА на зва лі маг чы-

масць для слу ха чоў вес ці ак тыў ны 

дыя лог з лек та рам. Спе цы я ліс ты 

га то выя вы слу хаць лю быя пы тан-

ні і даць на іх ад ка зы, яны і са мі 

пад штур хоў ва юць аў ды то рыю да 

ак тыў най раз мо вы. Юна коў і дзяў-

чат трэ ба пры му сіць ду маць, раз-

ва жаць над праб ле май, вы каз ваць 

улас нае мер ка ван не. Бо, як ба чым, 

звы чай ныя пла ка ты, па мят кі, рэ-

кла ма зда ро ва га ла ду жыц ця па-

трэб на га эфек ту не да юць.

Но вы цэнтр пра фі лак ты кі раз-

мя шча ец ца ў бу дын ку на пло шчы 

Сва бо ды. Вар та ска заць, што бу-

ды нак да во лі ста ры, яму больш за 

сто га доў, і як ад зна ча лі спе цы-

я ліс ты, апош няя маш таб ная рэ-

стаў ра цыя пра во дзі ла ся ў кан цы 

20-х мі ну ла га ста год дзя. Та му быў 

пра ве дзе ны ка пі таль ны ра монт, на 

які вы дат ка ва лі 278 ты сяч руб лёў. 

А вось мэб ля, кам п'ю та ры, ін шыя 

тэх ні ка з'я ві лі ся дзя ку ю чы спон-

сар скай да па мо зе вя до ма га прад-

пры ем ства «Сан та Брэ мар».

ПЕР ШЫЯ ЎРА ЖАН НІ
Ка ар ды нуе ра бо ту цэнт ра са 

шко ла мі, ін шы мі ар га ні за цы я мі 

за гад чык ад дзя лен ня ад дзе ла 

гра мад ска га зда роўя аб лас-

но га ЦГЭіГЗ Га лі на СТА СЕ ВІЧ. 

Га лі на Сця па наў на рас ка за ла, 

што ўста но ву на ве да ла ўжо ка ля 

500 школь ні каў:

— За ня ткі пра во дзі лі псі хо ла-

гі цэнт ра. Са школь ні ка мі ла дзі лі 

трэ нін гі, па вод ле вы ні каў пра сі лі 

за поў ніць ана нім ныя ан ке ты. Па-

куль гэ тыя да ку мен ты зна хо дзяц-

ца ў апра цоў цы, але і па вяр хоў-

нае зна ём ства з вод гу ка мі вуч няў 

свед чыць аб тым, што мы на пра-

віль ным шля ху. Асаб лі ва дзейс ны-

мі вы гля да юць ві дэа ро лі кі, дзя цей 

чап ля юць ме на ві та ін тэр ак тыў ныя 

спо са бы за ня ткаў. Та му і га-

ва ры ла ся пад час рас пра цоў-

кі кан цэп цыі, што з мо лад дзю 

трэ ба раз маў ляць на яе мо ве. 

Раў на душ ных у нас прак тыч-

на не бы вае, на гэ та мы і раз-

ліч ва лі.

Ву чань брэсц кай шко-

лы № 35 Аляк сандр Но вік, 

які быў на за ня тках у цэнт-

ры на гляд най пра фі лак ты кі, 

рас ка заў, што най боль шае 

ўра жан не па кі ну лі кар цін кі: 

дзяў чы на са стра шым тва-

рам і но гі нар ка ма на, ні бы 

па ка ле ча ныя ад знеш ня га 

ўздзе ян ня, а яны та кі мі ста лі 

ад па ста ян ных уко лаў у ве ны. 

«Мы по тым на клас най га дзі-

не гэ та аб мяр коў ва лі, дык на-

ша на стаў ні ца ска за ла: «І не 

ка жы це по тым, што вас не 

па пя рэдж ва лі». А яшчэ ці-

ка ва бы ло на кам п'ю та ры 

за кі нуць, на прык лад, свой 

зды мак і по тым па гля дзець, што 

мо жа быць за не каль кі га доў, ка лі 

пад ся дзеш на ігол ку».

На стаў ні ца ся рэд няй шко лы 

№ 1 Брэс та Тац ця на СКА РА ХОД 

ска за ла, што яе 8 «Г» ні бы па ста-

леў пас ля на вед ван ня цэнт ра:

— Для нас паў та ры га дзі ны 

за ня ткаў прай шлі не пры кмет на. 

Дзя цей, вя до ма ж, ура зі ла на гляд-

ная ін фар ма цыя. Яны з за да валь-

нен нем удзель ні ча лі ў трэ нін гу. 

На прык лад, ад на му з кож най па-

ры вуч няў трэ ба бы ло пра па ноў-

ваць нар ко ты кі, а дру го му ад мо-

віц ца. Ці ка ва бы ло на зі раць, як 

не ка то рыя ка за лі ра шу чае «не», 

ін шыя пад націскам «рэа лі за та-

ра» ста ра лі ся мяк ка ад мо віц ца, 

знай сці аль тэр на тыў нае вый сце 

з сі ту а цыі. Мы по тым па да ро зе 

да до му аб мяр коў ва лі гэ та з імі. 

Мае вуч ні па ра да ва лі не ча ка на 

да рос лы мі вы сно ва мі. Ве да е це, 

у іх пе ра ход ным уз рос це та кія на-

гляд ныя су стрэ чы з праб ле ма мі 

па трэб ныя.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Пра ва ахоў ні ка мі Укра і ны па 
апе ра тыў най ін фар ма цыі Мі-
ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 
Бе ла ру сі на тэ ры то рыі Чар-
ні гаў скай воб лас ці за тры ма-
ны гра ма дзя нін на шай краі-
ны, які зна хо дзіў ся больш 
за пяць га доў у між на род-
ным вы шу ку па лі ніі Ін тэр по-
ла. Ад па вед ная ін фар ма цыя 
зме шча на на сай це МУС.

Муж чы ну ін кры мі ну ец ца 

здзяйс нен не зла чын ства, пра-

ду гле джа на га част кай 4 ар ты-

ку ла 328 Кры мі наль на га ко дэк-

са Бе ла ру сі (не за кон ны аба рот 

нар ка тыч ных срод каў у буй ных 

па ме рах у скла дзе ар га ні за ва-

най гру пы). Як рас ка заў стар-

шы опер упаў на ва жа ны па асаб-

лі ва важ ных спра вах га лоў на га 

ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі і 

су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі 

МУС Анд рэй Ба гу шэ віч, за фі гу-

ран там цяг нец ца доў гі шлейф 

зла чын най дзей нас ці, звя за най 

з ар га ні за цы яй па ста вак ге ра і ну 

ў на шу краіну, у тым лі ку да во лі 

эк стра ва гант ным спо са бам — 

спа ка ва ным у цы бу лі ны.

Як ужо ра ней па ве дам ля ла ся, 

у ве рас ні 2010 го да су пра цоў ні-

кі бе ла рус ка га нар ка кант ро лю 

за тры ма лі на пунк це збі ран ня 

да рож ных пош лін «Рэ дзькі», 

раз ме шча ным на аў та да ро зе 

«Брэст — Мінск — мя жа Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі», аў та ма біль 

«Опель-Аст ра» з ра сій скім рэ-

гіст ра цый ным зна кам. У ім нар-

ка кур' ер пе ра во зіў ка ля 28 кі ла-

гра маў ге ра і ну. Пры пра вя дзен ні 

агля ду аў то ў ба ка вых па нэ лях 

за дня га па са жыр ска га ся дзен ня 

мі лі цы я не ры знай шлі 187 упа-

ко вак акруг лай фор мы, за мас-

кі ра ва ных пад цы бу лю. Гер ме-

тыч на спра са ва ная ма са шэ ра га 

ко ле ру па за клю чэн ні экс пер таў 

ака за ла ся ге ра і нам.

Гэ ты нар кат ра фік бе ла рус-

кія пра ва ахоў ні кі рас пра цоў ва лі 

больш за паў го да. У вы ні ку бы-

ла вы кры та дзей насць транс на-

цыя наль най ар га ні за ва най зла-

чын най гру пы, якая зай ма ла ся 

па стаў ка мі ге ра і ну з Ся рэд няй 

Азіі. Кан фіс ка ва ныя нар ко ты кі 

пры зна ча лі ся для да лей ша га 

тран зі ту ва Укра і ну і кра і ны Еў-

ра са ю за, а так са ма для рас паў-

сюдж ван ня на тэ ры то рыі на шай 

краіны.

Па ча ло ся ўсё з та го, што бе-

ла рус кія зма га ры з нар ко ты ка-

мі пад час пра вя дзен ня апе ра-

тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем-

стваў вый шлі на шэ раг лі да раў 

і ўдзель ні каў між на род на га нар-

ка сін ды ка та, у тым лі ку гра ма-

дзян Бе ла ру сі і Та джы кі ста на. 

Да рэ чы, адзін з іх ажыц цяў ляў 

кі раў ніц тва «пад на ча ле ны мі», 

ад бы ва ю чы па ка ран не ў мес-

цах па збаў лен ня во лі су сед няй 

дзяр жа вы.

За тры ма ны ва Укра і не ўзна-

чаль ваў ад но са струк тур ных 

пад раз дзя лен няў да дзе най 

транс на цы я наль най ар га ні за-

ва най зла чын най гру пы. Ця пер 

ён зна хо дзіц ца ў СІ ЗА го ра да 

Чар ні га ва пад эк стра ды цый ным 

арыш там.

Атру це — за сло ну Атру це — за сло ну 

«І НЕ КА ЖЫ ЦЕ, 
ШТО ВАС НЕ ПА ПЯ РЭДЖ ВА ЛІ!»

Гуч ная спра ваГуч ная спра ва

ГЕ РА І НА ВЫ «СІН ДЫ КАТ»
Як нар ко ты кі пад цы бу лю мас кі ра ва лі

Пра фі лак ты ка на гляд ная, та му што тут, як у філь ме жа хаў, 
мож на ўба чыць на свае во чы, што бы вае, ка лі ўжы ваць 
нар ко ты кі. Да ўва гі на вед валь ні ка — цэ лая се рыя здым каў 
пры то на, дзе ко люц ца і ля жаць заў сёд ні кі. Вось парт рэт 
ча ла ве ка, ма ла до га і пры го жа га, з ра зум ным, асэн са ва ным 
по гля дам... і яго ж фа та гра фіч нае ад люст ра ван не праз сем 
га доў. Страш на, што ста ла з муж чы нам: і гэ та не на ступ-
ствы хва ро бы, ава рыі, зем ля тру су, а вы нік доб ра ах вот на га 
ўжы ван ня нар ка тыч най атру ты. Па гля дзець та кі «вер ні саж» 
і не за ду мац ца, не зра біць для ся бе ней кія вы сно вы, прос та 
не атры ма ец ца. На гэ та і раз ліч ва лі ар га ні за та ры но вай для 
аб лас но га цэнт ра пра фі лак тыч на-асвет ніц кай уста но вы.
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Су пра цоў ні ка мі ад дзя лен ня па 
нар ка кант ро лі і су праць дзе ян-
ні ганд лю людзь мі Ле нін ска га 
РУУС ста лі цы су мес на з ка ле-
га мі з ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 
за тры ма ны ма ла ды ча ла век, які 
за хоў ваў пры са бе асаб лі ва не-
бяс печ нае псі ха троп нае рэ чы ва 
аль фа-PVP з мэ тай збы ту.

Зла мыс нік быў за тры ма ны пра ва-

ахоў ні ка мі ка ля за баў ляль най уста но-

вы, раз ме шча най на тэ ры то рыі Пар-

ты зан ска га ра ё на ста лі цы. Ім ака заў-

ся ра ней не су дзі мы 20-га до вы жы хар 

Фрун зен ска га ра ё на, які пра цуе на 

ад ным з прад пры ем стваў го ра да. 

На мо мант за тры ман ня ў хлоп ца бы-

ло зной дзе на і кан фіс ка ва на пад час 

аса біс та га во быс ку 25 скрут каў з па-

раш ком (агуль най ма сай 14 гра маў), 

якія змя шча юць у сва ім скла дзе асаб-

лі ва не бяс печ нае псі ха троп нае рэ чы-

ва. Да за тры ман ня ма ла ды ча ла век 

па спеў ажыц ця віць 56 за кла дак з 

псі ха тро паў на тэ ры то рыі Мін ска, па-

ве да мі лі ў Ле нін скім РУ УС ста лі цы. 

Та кім не за кон ным «біз не сам» хло пец 

па чаў зай мац ца са сту дзе ня гэ та га 

го да. Псі ха троп ныя рэ чы вы на бы ва-

лі ся праз ін тэр нэт.

Апе ра тыў ны мі су пра цоў ні ка мі 
ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі і 
су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі 
ГУ УС Мін гар вы кан ка ма су мес на 
з ка ле га мі з Са вец ка га РУ УС бы-
лі за тры ма ны двое мін чан, якія 
пры нес лі з са бой на дзень на ра-
джэн ня нар ко ты кі.

Хлоп цы 19 і 18 га доў пры еха лі 

на яго да сяб роў кі, якой споў ні ла ся 

16 га доў, па ве да мі лі ў ад дзе ле ін-

фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў ГУ-

УС Мін гар вы кан ка ма. Пры са бе ў 

18-га до ва га мін ча ні на ме ла ся ка ля 

ад на го гра ма га шы шу, у 19-га до ва-

га ж бы ло вы яў ле на ка ля двух гра маў 

асаб лі ва не бяс печ на га псі ха троп на га 

рэ чы ва «Ме фед рон». Апош ні рас тлу-

ма чыў пра ва ахоў ні кам, што па ві нен 

быў па дзя ліць іс ну ю чы нар ко тык з 

ін шы мі ўдзель ні ка мі свя та, у тым лі ку 

і з імя нін ні цай. Ма ла дыя лю дзі бы лі 

за тры ма ны апе ра тыў ны мі су пра цоў-

ні ка мі да спа жы ван ня нар ка тыч ных 

рэ чы ваў.

18-га до вы хло пец мо жа быць па-

ка ра ны па збаў лен нем во лі на тэр мін 

да пя ці га доў. 19-га до вы — на тэр мін 

да 15 га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці 

або без кан фіс ка цыі. Абод ва з'яў ля-

юц ца сту дэн та мі. Су пра цоў ні кі мі лі цыі 

звяр та юць ува гу на той факт, што 

зга да нае ме ра пры ем ства па він на бы-

ло прай сці без удзе лу баць коў аль бо 

ка го-не будзь з да рос лых, і на гад ва-

юць баць кам аб ар га ні за цыі воль на га 

ча су сва іх дзя цей.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У Брэс це ад кры лі 
пер шы ў кра і не 

цэнтр на гляд най 
пра фі лак ты кі 

нар ка ма ніі

«Экс таз» для імя нін ні цы

Па спеў зра біць 56 за кла дак


