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Сён ня ў Бе ла ру сі ку рыць ка ля 29,6 % 

на сель ніц тва. Да 2020 го да ме ды кі 

пла ну юць зні зіць гэ ту ліч бу да 24,5 %. 

А но выя нар ма тыў ныя да ку мен ты, 

якія ўжо рас пра цоў ва юц ца, за ба ро-

няць, на прык лад, ку рыць на дзі ця чых 

пля цоў ках і ў са ло нах аў та ма бі ля, ка лі 

там зна хо дзяц ца дзе ці да 14 га доў.

Ка лі яшчэ ў па чат ку 2000-х у на шай кра і-

 не бы ло больш за 40 % ку рыль шчы каў, 

то за раз іх ста ла менш. Да сяг нуць гэ та га 

ўда ло ся дзя ку ю чы су куп нас ці мер.

— Двац цаць га доў та му ку ры лі ўсе — 

Поль шча, Еў ро па, мы так са ма. Гэ та не

толь кі звыч ка, але і мо да, і стыль жыц ця. 

Ку рэн не ві та ла ся, і мо ладзь ак тыў на да лу-

ча ла ся, — ка жа на чаль нік аду ка цый на га 

цэнт ра РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай 

ра ды я ло гіі імя М. М. Аляк санд ра ва Іры на 

КА СЕН КА. — За раз у мно гіх кра і нах ад-

бы лі ся іс тот ныя зру хі, нель га, на прык лад, 

ку рыць у цяг ні ках, рэ ста ра нах, для гэ та га 

вы лу ча ны асоб ныя мес цы. Ад бы лі ся зме-

ны і ў нас.

Па вод ле ста тыс ты кі, ку рыль шчы каў 

больш ся род сель ска га на сель ніц тва 

(54 %), чым ся род га рад ско га (43,3 %). Пры-

чым ку рыць амаль па ло ва ўся го муж чын-

ска га на сель ніц тва — 48,4 %, і уся го 12,6 % 

жан чын. Кож ны трэ ці ку рыль шчык на пра-

ця гу апош ня га го да ро біць спро бы па зба-

віц ца ад шкод най звыч кі.

Ця пер вы твор часць, аба рот і ўжы ван не 

ты ту нё вых вы ра баў рэ гу люе Дэ крэт Прэ-

зі дэн та № 28. Але ў хут кім ча се ён бу дзе 

за ме не ны но вым, які пра хо дзіць за раз 

пра цэ ду ру ўзгад нен ня. Як па ве да мі ла га-

лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла гі гі е ны, эпі-

дэ мі я ло гіі і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Вік то рыя СПЯ РАН СКАЯ, 

там з'я вяц ца іс тот ныя но ва ўвя дзен ні, у пры-

ват нас ці, дэ крэт бу дзе рэ гу ля ваць аба рот 

элект рон ных сіс тэм ку рэн ня і но вых ты-

ту нё вых вы ра баў. Ка лі за раз да ку мен там 

не пра ду гле джа ны ўста но вы і мес цы, дзе 

ку рэн не за ба ро не на цал кам (заў сё ды для 

гэ та га вы лу ча ныя ад па вед ныя мес цы), то ў 

но вым дэ крэ це яны з'я вяц ца. Ку рэн не так-

са ма за ба ро няць на дзі ця чых пля цоў ках і ў 

са ло нах аў та ма бі ляў, ка лі там зна хо дзяц ца 

дзе ці да 14 га доў.

Ку рэн не па вя ліч вае ры зы ку за хва рэць 

най перш на рак. У пры ват нас ці, у та го, хто 

вы кур вае больш за па чак цы га рэт у дзень, 

іма вер насць ан ка ла гіч ных хва роб уз рас тае 

ў 10 ра зоў.

— Я пра цую ў ан ка ло гіі 40 га доў, і сён ня 

мы ве да ем, на коль кі ўза е ма звя за на ку рэн-

не і рак, — пад крэс лі ла Іры на Ка сен ка. — 

Пры чым уплы вае яно не толь кі на лёг кія. 

Ку рэн не за кра нае мно гія ор га ны і сіс тэ мы — 

гу бы і ро та вую по ласць, ды халь ныя шля -

хі, стра ва вод, страў нік, пад страў ні ка вую за-

ло зу, пе чань, ныр кі, ма ча вы вод ныя шля хі. 

Усе яны ўцяг ну ты ў вы вя дзен не пра дук таў 

ку рэн ня, якія ўсмокт ва юц ца на ват у кроў і 

мо гуць вы клі каць рак кры ві. Як ан ко лаг-гі-

не ко лаг па спе цы я лі за цыі, ма гу ска заць, 

што ку рэн не мо жа вы клі каць на ват рак 

шый кі мат кі ў жан чын. Шкод ныя пра дук ты 

на за па шва юц ца ў слі зіс тай, яна ста но віц ца 

больш пры ступ най для хва ро бы.

Па гро зу для ар га ніз ма ня се не толь кі ні-

ка цін, але і пра дук ты ня поў на га зга ран ня. 

Пад час ку рэн ня ча ла век атрым лі вае до зы 

раз на стай ных шкод ных рэ чы ваў, у пры ват-

нас ці сі ніль най кіс ла ты, мыш' я ку і на ват ра-

дые ак тыў на га па ло нію.

— Вы кур ва ю чы па чак цы га рэт у дзень, 

ча ла век атрым лі вае 1/40 смя рот най до зы 

сі ніль най кіс ла ты. Уя ві це, што ад бы ва ец ца з 

ку рыль шчы кам дзень за днём, — звяр ну ла 

ўва гу спе цы я ліст.

Іры на Ка сен ка па ве да мі ла, што 10 міль ё -

нам ча ла век у све це што год упер шы-

ню ста віц ца ды яг наз «рак», 6 міль ё наў з 

іх па мі рае. Па вод ле пра гно заў ме ды каў, 

у 2020 го дзе коль касць за хва рэ лых на рак 

па вя лі чыц ца ўдвая — да 20 міль ё наў, з іх 

больш за па ло ву за гі не.

Але на КРА ВЕЦ.

КУ РЭН НЕ 
Ў ЛІЧ БАХ І ФАК ТАХ

Ба раць ба са шкод най звыч кай пра цяг нец ца — 
за ба ро не ных зон ста не большУ Мін ску прай шла чац вёр тая між ве-

да мас ная ка ар ды на цый ная на ра да па 

пы тан нях удас ка на лен ня ўза е ма дзе-

ян ня ў сфе ры про ці дзе ян ня не за кон-

на му аба ро ту нар ко ты каў, пра фі лак-

ты кі і ля чэн ня нар ка ма ніі.

Як ад зна чыў мі ністр унут ра ных спраў 

Ігар ШУ НЕ ВІЧ, за апош нія не каль кі га доў 

шэ раг дзяр жаў ных ор га наў і гра ма дзян ская 

су поль насць пры кла да лі мак сі мум на ма ган-

няў для та го, каб ста бі лі за ваць сі ту а цыю. 

І сён ня мож на ка заць аб тым, што коль касць 

нар каз ла чын стваў і асоб, якія іх учы ні лі, 

знач на змен шы ла ся. Змен шы ла ся коль-

касць зла чын стваў, учы не ных не паў на лет-

ні мі. Але нар ка паг ро за ў кра і не за ста ец ца 

на дзён най праб ле май. Мі ніс тэр ства ўнут ра-

ных спраў на комп лекс най, сур' ёз най асно-

ве ацэнь вае ўсе вы клі кі і па гро зы, звя за ныя 

з гэ тай сі ту а цы яй.

— Што да ты чыц ца дэ кры мі на лі за цыі 

нар каз ла чын стваў у якой бы там ні бы ло 

фор ме, то на сён няш ні дзень гэ та ра біць 

не мэ та згод на і на ват шкод на, — пад крэс-

ліў Ігар Шу не віч. — І, на на шу дум ку, змя-

нен няў у кры мі наль ным за ка на даў стве не 

па тра бу ец ца. Сён ня трэ ба вес ці га вор ку 

аб удас ка на лен ні апе ра тыў на-вы шу ко вай 

дзей нас ці, пы тан няў рэ абі лі та цыі, рэ са цы я-

 лі за цыі і пра фі лак ты кі.

Ана ліз сі ту а цыі ў сфе ры про ці дзе ян ня не-

за кон на му аба ро ту нар ко ты каў свед чыць, 

што аб ста ноў ка пра цяг вае за ста вац ца 

кант ра ля ва най і до сыць ста біль най. Тым не 

менш праб ле ма не страч вае сва ёй ак ту аль-

нас ці. Ня гле дзя чы на на яў ныя ста ноў чыя 

тэн дэн цыі, мож на кан ста та ваць не да стат ко-

вую вы ні ко васць пра фі лак ты кі нар ка ма ніі і 

нар каз ла чын нас ці. Фор мы і ме та ды не ка то-

рых ме ра пры ем стваў страч ва юць эфек тыў-

насць, а ча сам да юць зва рот ны эфект, што 

пры во дзіць да вы со кай сту пе ні ла тэнт най 

нар ка ма ніі. Пра гэ та, на прык лад, свед чыць 

іс тот ная роз ні ца па між коль кас цю афі цый на 

за рэ гіст ра ва ных нар кас па жыў цоў і спа жыў-

 цоў ін' ек цый ных нар ко ты каў, якія звяр ну лі ся 

па да па мо гу ў гра мад скія ар га ні за цыі.

У сваю чар гу, мі ністр ахо вы зда роўя 

Ва ле рый МА ЛА ШКА па ве да міў:

— Коль касць нар кас па жыў цоў за ста ец ца 

до сыць вы со кай. На ўлі ку ў ка бі не тах у нар-

ко ла гаў за ста ец ца ка ля 7,7 ты ся чы ча ла век. 

Гэ та тая праб ле ма для гра мад ства, якую мы 

па він ны вы ра шаць. І ад на з сі ту а цый, якую 

мы бу дзем раз гля даць, гэ та тэ ма ла тэнт-

на га за хвор ван ня. Ма юц ца на ўва зе лю дзі, 

якія не ста яць на ўлі ку ў ор га нах унут ра ных 

спраў або ў ме ды цын скіх уста но вах. Мы 

па він ны знай сці ме ха ніз мы, якія да зво ляць 

нам пра ца ваць з гэ тай ка тэ го ры яй.

— Лю дзей стрым лі вае ў зва ро це па ме-

ды цын скую да па мо гу да стат ко ва жорст кае

за ка на даў ства, — за ўва жыў Ва ле рый 

Ма ла шка. — З ін ша га бо ку, ме ды кі па він ны 

пра ца ваць з нар ка за леж ны мі не ары ен ту ю-

чы ся на сін дром, а ба чыць праб ле мы кан крэт-

на га ча ла ве ка, ме ды цын скія і са цы яль ныя. 

У гэ тай част цы мы сён ня ак тыў на змя ня ем 

як нар ка ла гіч ную служ бу, так і ра бо ту спе-

цы яль ных ка бі не таў ме та до на вай тэ ра піі, 

дзе нар ка за леж ным аказ ва юць да па мо гу 

як ура чы, так і са цы яль ныя ра бот ні кі, псі-

хо ла гі і юрыс ты.

Для ака зан ня прак тыч най да па мо гі 

нар ка за леж ным і су за леж ным лю дзям 

ство ра ны адзі ны ін фар ма цый ны рэ сурс 

«РОMОGUT.BY». На ім аку му лю ец ца ўся ін-

фар ма цыя, не аб ход ная для тых, хто су тык-

нуў ся з праб ле май. Тут раз ме шча ны пе ра-

лік ар га ні за цый, якія зай ма юц ца ля чэн нем 

і рэ абі лі та цы яй нар ка за леж ных, і кан так ты

ўсіх уста ноў, што аказ ва юць са цы яль ную 

да па мо гу і па слу гі па пра ца ўлад ка ван ні. 

Пра ект ство ра ны па іні цы я ты ве МУС пры 

пад трым цы Упраў лен ня па нар ко ты ках і зла-

чын нас ці ААН.

Акра мя та го, у рам ках рэа лі за цыі пра ек-

та ў каст рыч ні ку 2018 го да на ба зе Мінск ага 

га рад ско га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў-

ван ня сям'і і дзя цей афі цый на па чаў сваю 

ра бо ту кол-цэнтр па ака зан ні да па мо гі 

нар ка за леж ным і іх сем' ям. Па ну ма ры 

+ 375 (017) 311-00-00 усе, хто па жа дае, 

круг ла су тач на і без вы хад ных, мо гуць 

звяр тац ца да ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс-

таў з пы тан ня мі пра фі лак ты кі і ля чэн ня 

нар ка ма ніі.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Зва жай!Зва жай!

РА ЗАМ СУ ПРАЦЬ НАР КА МА НІІ

Дзя цей — ву чыць, 
баць коў — 
пра ца ўлад коў ваць

Ра шэн ні аб пры знан ні дзя цей 

та кі мі, якія апы ну лі ся ў СНС, пры-

ма юц ца са ве та мі па пра фі лак ты цы 

без на гляд нас ці і пра ва па ру шэн няў 

ва ўста но вах аду ка цыі або пе да га-

гіч ны мі са ве та мі.

— Пры гэ тым уста но ва аду ка-

цыі ста віць дзя цей на ўлік і ар га ні-

зуе між ве да мас ную ра бо ту па ака-

зан ні да па мо гі сям'і, да лу ча ю чы 

да гэ та га ме ды каў, су пра цоў ні каў 

уста но вы са цы яль най аба ро ны, 

мі лі цыю. Усё гэ та ро біц ца пе да го-

га мі да дат ко ва да іх не па срэд ных 

аба вяз каў, — га во рыць Зі на і да Ва-

раб' ё ва. — Акра мя та го, на стаў ні кі 

да па ма га юць баць кам пра ца ўлад-

ка вац ца, ля чыц ца ад ал ка га ліз му, 

на ла дзіць ста сун кі ў сям'і. Ад ным 

сло вам, ро бяць усё, каб не раз-

лу чыць ма лых з баць кам і ма ці. 

Ад нак вы гля да юць усе гэ тыя на-

ма ган ні як гра мад скае да ру чэн не 

і ўспры ма юц ца хут чэй як рэ ка мен-

да цыі, па коль кі ні ме ды кі, ні мі лі-

цы я не ры не пад па рад коў ва юц ца 

ўста но вам аду ка цыі.

Уза ко не ныя паў на моц твы раз-

да ваць да ру чэн ні да па маг чы 

нар ма лі за ваць сі ту а цыю ў сям'і 

кам пе тэнт ным спе цы я ліс там ма-

юць, пры нам сі, ка мі сіі па спра вах 

не паў на лет ніх, якія вы ра ша юць, 

ка лі дзе цям па тра бу ец ца аба ро на 

дзяр жа вы.

Пры знаць нель га 
аб скар дзіць

Хоць за 12 га доў дзе ян ня дэ крэ-

та ра бо та вя дзец ца, ужо пла на ва і 

ў прын цы пе эфек тыў на, ад нак яна 

па тра буе ней ма вер ных вы сіл каў 

ад пе да го гаў. І ці ўсё так доб ра, 

ка лі асноў ную ра бо ту па нар ма лі-

за цыі ад но сін у сям'і вы кон ва юць 

уста но вы аду ка цыі, спе цы я ліст 

Мін гар вы кан ка ма не ўпэў не на.

Уста но вы аду ка цыі пад час вы-

зна ча юць у сям'і СНС, фак тыч на 

вы ка рыс тоў ва ю чы гэ тую ме ру як 

па ка ран не ўпар тых баць коў, аль бо 

прос та та му, што не ра за бра лі ся 

ў сі ту а цыі. На прык лад, дзей ні ча лі 

па за яве ад на го з баць коў ці на ват 

сва я коў.

— Прак ты ка па каз вае, што ра-

шэн ні, ка лі сям'я тра піць на ўлік і 

ка лі пе ра ста не лі чыц ца са цы яль на 

не бяс печ най, пры ма юц ца не заўж-

ды аб' ек тыў на і за ле жаць ад кан-

крэт най школь най ад мі ніст ра цыі і 

во пыт нас ці яе спе цы я ліс таў, — на-

стой вае экс перт. — Ча сам лю дзі 

па тра бу юць пры знаць са цы яль на 

не бяс печ ны мі чу жыя сем'і. Лі та-

раль на дня мі за яў ні ца на стой ва ла, 

каб дзя цей су сед кі звер ху па ста-

ві лі на ўлік СНС. На маё пы тан не 

на вош та, яна ад ка за ла: «Ня хай 

да іх пры хо дзяць ка мі сіі і кант ра-

лю юць». З ін ша га бо ку, тым, хто 

тра піў на ўлік, цяж ка аспрэ чыць та-

кое ра шэн не. Ня згод ныя па він ны 

спа чат ку аб скар дзіць ра шэн не ў 

ды рэк та ра, а пас ля — у на чаль ні ка 

ўпраў лен ня. Ад нак я не ве даю ні-

вод на га вы пад ку, ка лі б ды рэк тар 

ці за гад чык сад ка ад ра зу, без ця-

га ні ны, скар гаў у роз ныя ўста но вы, 

ад мя ніў ра шэн не пра СНС, пры-

ня тае са ве там па пра фі лак ты цы 

шко лы або пед са ве там да школь-

най уста но вы.

Доб рая ра бо та 
мо жа быць леп шай

Каб ра бо та з вы зна чэн нем са-

цы яль най не бяс печ нас ці бы ла 

са праў ды эфек тыў най, яе трэ ба 

пра во дзіць на больш вы со кім уз-

роў ні, упэў не на за гад чык сек та ра. 

У Мі ніс тэр ства аду ка цыі ўжо ёсць 

пра па но вы між ве да мас най ра бо-

чай гру пы па рас пра цоў цы пра ек та 

па ста но вы Саў мі на, якая рэ гу люе 

па ра дак і тэр мі ны аб сле да ван ня 

ўмоў жыц ця і вы ха ван ня дзя цей, 

па ра дак вы яў лен ня і пры знан ня 

не паў на лет ніх дзець мі, якія зна хо-

дзяц ца ў са цы яль на не бяс печ ным 

ста но ві шчы.

Мяр ку ец ца, што трэ ба на дзя ліць 

гэ тай кам пе тэн цы яй ка ар ды на цый-

ныя са ве ты па рэа лі за цыі Дэ крэ та 

№ 18. Гэ та па спры яе аб' ек тыў нас ці 

пры няц ця ра шэн няў, па вы сіць ад-

каз насць суб' ек таў пра фі лак ты кі і, 

як вы нік, — рэ зуль та тыў насць ме-

ра пры ем стваў, што пра вод зяц ца, 

упэў не на Зі на і да Ва раб' ё ва:

— Пры гэ тым вы нік дзей нас ці 

дэ крэ та і так до сыць доб ры. Утрая 

змен шы ла ся коль касць ра шэн няў

па па збаў лен ню баць коў скіх правоў, 

за чы не на дзе сяць ін тэр на тных 

уста ноў. Ад нак гэ та не азна чае, 

што доб рую ра бо ту нель га зра біць 

леп шай. Трэ ба пе ра даць паў на моц-

твы пры маць ра шэн не аб пры знан-

ні дзя цей та кі мі, якія апы ну лі ся ў 

СНС, ка мі сі ям па спра вах не паў-

на лет ніх. Та ды ўста но вы аду ка цыі 

пе ра ста нуць вы кон ваць не каль кі не 

ўлас ці выя ім функ цыі па ар га ні за-

цыі ўза е ма дзе ян ня па між спе цы я-

ліс та мі роз ных уста ноў пры вы ка-

нан ні па тра ба ван няў дэ крэ та.

Іры на СІ ДА РОК.

Аса біс тае мер ка ван неАса біс тае мер ка ван не

Са цы яль на не бяс печ нае ста но ві шча:
спо саб да па маг чы сям'і ці па ка ран не, каб утай ма ваць упар тых?

Ця гам апош ніх трох га доў у 

ста лі цы ка ля дзвюх ты сяч 

не паў на лет ніх з 1,5 ты ся чы 

сем' яў пры зна юц ца дзець мі, 

якія пра жы ва юць у са цы яль на 

не бяс печ ным ста но ві шчы (СНС). 

Дзве трэ ці з іх на пра ця гу го да 

зды ма юць з улі ку, бо сі ту а цыя 

ў сям'і нар ма лі зу ец ца. Ад нак 

пра цяг ласць тэр мі ну зна хо джан ня 

ў СНС не вы зна ча ец ца, а за кон ны 

прад стаў нік дзі ця ці сён ня не мае пра ва аб скар дзіць у су дзе 

ра шэн не пра са цы яль ную не бяс печ насць, якая пры свой ва ец ца 

ча сам па спеш на, ка лі ў сі ту а цыі ра за бра лі ся не да стат ко ва. 

Праз та кія не да рэ чнас ці Дэ крэт Прэ зі дэн та № 18, зда ра ец ца, 

ус пры ма ец ца не ў якас ці да па мо гі, а як та таль ны кант роль і 

су цэль ныя пра вер кі. Пра аб' ек тыў насць вы зна чэн ня ў СНС 

і маг чы мас ці спра шчэн ня і ўдас ка на лен ня гэ тай пра цэ ду ры 

раз ва жае Зі на і да ВА РАБ' Ё ВА, за гад чык сек та ра са цы яль на-

пе да га гіч най ра бо ты і ахо вы дзя цін ства ка мі тэ та па аду ка цыі 

Мін гар вы кан ка ма.
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