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Пры чын ся мей ных не па ра зу мен няў 

мност ва. Гэ та і роз ныя по гля ды на су мес нае 

жыц цё, не рэа лі за ва ныя ча кан ні і не за да-

во ле ныя па трэ бы, п'ян ства ад на го з парт-

нё раў і ся мей ная здра да, бы та вая не ўлад-

ка ва насць і не па важ лі вае стаў лен не му жа 

да сва я коў жон кі і на ад ва рот, ад роз нен ні ў 

ін та рэ сах, па трэ бах і ін шыя.

І, як вя до ма, лю бая кан флікт ная сі ту а цыя 

су пра ва джа ец ца свар кай. А яны не пра хо-

дзяць бяс след на і з'яў ля юц ца ад ным з са мых 

згуб ных срод каў пад час адап та цыі ма ла дых 

му жа і жон кі і іх па чуц цяў. Па мя тай це, што 

лю бая свар ка не зва рот ная, і яна на клад вае 

свой ад бі так на да лей шыя ад но сі ны. Яе час-

та раз ду ва юць рэз кі мі сло ва мі, не ра зум ны мі 

па про ка мі, не спра вяд лі вы мі аб ві на вач ван-

ня мі. У ста не эма цы я наль най стом ле-

нас ці ча ла век час та ро біц ца пры-

дзір лі вым і ня стры ма ным. Та му 

лепш ад ра зу зра зу мець пры чы ну 

зры ву парт нё ра і гэ та ра зу мен не 

яму пра дэ ман стра ваць.

Але не ўся ля кія кан флік ты 

шкод ныя для ся мей ных ад но сін. 

Не ка то рыя вель мі на ват па жа-

да ныя і не аб ход ныя для раз віц-

ця ста сун каў у сям'і. І псі хо ла гі 

іх на зы ва юць кан струк тыў ны мі. 

Яны пра ду гледж ва юць зняц це на-

пру жа нас ці парт нё ра мі. Хоць пас-

ля свар кі і за ста ец ца не пры ем ны 

аса дак, але па ра па чы нае больш 

бе раж лі ва ста віц ца ад но да аднаго і 

ра зу мець. У да лей шым та кая свар ка 

ўспры ма ец ца як вы пад ко васць і не-

па ра зу мен не.

А ёсць і дэ струк тыў ныя кан флік ты. Іх 

вы ні кам з'яў ля ец ца на пру жа насць па між 

му жам і жон кай, якая за хоў ва ец ца ней кі час 

пас ля свар кі. І абод ва парт нё ры ў сем' ях, 

дзе пе ра ва жа юць дэ струк тыў ныя кан флік-

ты, лі чаць рэ аль най па гро зай раз во д.

— У наш час ма ла дыя муж і жон ка ня рэд-

ка за ліш не па спеш на пры бя га юць да раз во ду 

як да спо са бу вы ра шэн ня лю бых кан флік таў, 

у тым лі ку і пе ра адоль ных, — ад зна чае Воль-

га Ака та ва. — Та кое «лёг кае» стаў лен не да 

рас па ду сям'і склад ва ец ца дзя ку ю чы та му, 

што раз вод у наш час стаў звы чай най з'я-

вай. Яшчэ ў мо мант за клю чэн ня шлю бу іс нуе 

дак лад ная ўста лёў ка на раз вод у вы пад ку, 

ка лі адзін з парт нё раў не бу дзе за да во ле ны 

су мес ным жыц цём. Зра зу ме ла, што та кая 

ўста лёў ка сты му люе раз вод.

Цяж ка знай сці па ру, якая б хоць раз у 

жыц ці не за дум ва ла ся аб ска са ван ні шлю-

бу. Зда ра ец ца, што раз во дам па гра жае і 

адзін з парт нё раў, каб «пры стра шыць» сваю 

«па ло ву» і змя ніць сі ту а цыю. Але ў боль шас-

ці вы пад каў да раз во ду пры хо дзяць та ды, 

ка лі ма ла дыя лю дзі не ў ста не вы ра шаць 

праб ле мы ся мей на га жыц ця. Усе ас тат нія 

пры чы ны, на прык лад, ад сут насць ква тэ ры, 

ма тэ ры яль ныя цяж кас ці, доў гая вы му ша-

ная раз лу ка, ад моў ны ўплыў трэ ціх асоб 

(у пер шую чар гу баць-

коў му жа і жон кі) 

не з'яў ля юц ца вы ра шаль ны мі, хоць ча сам 

іх і вы вод зяць на пер шы план. На са май 

спра ве гэ тыя спа да рож ныя аб ста ві ны па чы-

на юць дзей ні чаць толь кі та ды, ка лі ў поў най 

ме ры пра яў ля юц ца га лоў ныя пры чы ны.

Як жа па збя гаць дэ струк тыў ных кан флік-

таў і сва рыц ца кан струк тыў на? Для гэ та га 

спе цы я ліст ра іць пры трым лі вац ца не каль кіх 

пра ві лаў.

Вы свят ляць ад но сі ны трэ ба сам-на сам, 

без све дак. Праб ле му важ на фар му ля-

ваць дак лад на, а так са ма рас крыць свае 

як не га тыў ныя, так і па зі тыў ныя па чуц-

ці. Пры гэ тым з га тоў нас цю вы слу хаць 

мер ка ван не пра свае ўлас ныя па во дзі ны. 

Пад час раз мо вы (ня хай і не спа кой най) 

па ста рай це ся вы свет ліць, у чым вы сы-

хо дзі це ся, а ў чым — не, і што з гэ та га 

най больш знач нае для вас абаіх. За да-

вай це пы тан ні, якія да па мо гуць ва ша му 

парт нё ру па да браць сло вы для вы ра жэн-

ня сва іх ін та рэ саў. Ча кай це, па куль спан-

тан ная ўспыш ка сціх не, не ад каз ва ю чы 

тым жа. Ра бі це па зі тыў ныя пра па но вы 

па ўза ем ным вы праў лен ні. У лю бых аб-

ста ві нах па ва жай це ся бе. За будзь це пра 

рэў насць і па да зро насць, а так са ма на-

ву чы це ся слу хаць і чуць парт нё ра, ста на-

віц ца на яго мес ца. З са мых пер шых дзён 

ся мей на га жыц ця і на пра ця гу ўсіх га доў 

ву чы це ся ра зу мець, асэн соў ваць і асвой-

ваць ро лі му жа і жон кі. Па мя тай це, што ў 

лю бым парт нёр стве заў сё ды да во дзіц ца 

ў чымсь ці ся бе аб мя жоў ваць і ад маў ляц ца 

ад не ча га звык ла га.

А вось уся го та го, што мы ўпар та 

ро бім у за па ле свар кі, імк ну чы ся пры-

чы ніць як ма га най мац ней шы боль 

парт нё ру і вы ліў шы ўвесь не га тыў 

ці, на ад ва рот, зня ва жыў шы ўлас-

нае па чуц цё год нас ці, спе цы я ліс ты 

ра яць па збя гаць.

Не трэ ба пра сіць пра ба чэн ня ра ней 

ча су. Ухі ляц ца ад спрэч кі, трэ ці ра ваць 

маў чан нем — так са ма не ва ры янт. За-

ба ро не на вы ка рыс тоў ваць свае ве ды 

пра парт нё ра, у тым лі ку ін тым на га ха-

рак та ру, для ўда ру ні жэй по яса і здзе каў. 

Пад цяг ваць пы тан ні, якія не ад но сяц ца да 

спра вы, — так са ма ня пра віль ны ход. Не 

трэ ба сі му ля ваць зго ду ці крыў ду, бо так, 

маг чы ма, і ўдас ца спы ніць спрэч ку, але 

праб ле му вы ра шыць не атры ма ец ца. Не 

тлу мач це парт нё ру, што ён ад чу вае. І не 

на па дай це ўскос на, кры ты ку ю чы не ка га ці 

неш та, што ўяў ляе каш тоў насць для ва-

ша га су раз моў ні ка. Не апус кай це ся пад-

час спрэч кі да рэ чаў, якія ў спа кой ным 

ста не вы б ні ко лі не ска за лі ці не зра бі лі. 

Не ацэнь вай це ўчын кі ва шай дру гой па-

ло вы без улі ку ма ты ваў, якія яго да гэ та га 

схі лі лі. І са мае га лоў нае — не пе ра боль-

швай це ўлас ныя здоль нас ці і за слу гі, не 

лі чы це, што праў да заў сё ды і ва ўсім на 

ва шым ба ку.

Уваж лі ва пра ана лі за ваў шы ўсе спрэч кі, 

вы аба вяз ко ва за ўва жы це, што боль шас ці 

з іх мож на бы ло па збег нуць ці ра зум на з іх 

вый сці, не да вод зя чы да су тык нен ня. Та му 

трэ ба ве даць пра ві лы стра тэ гіі ся мей най 

спрэч кі. Пер шая ўмо ва вы свят лен ня ад но-

сін — не да бі вац ца пе ра мо гі. Па мя тай це: 

ва ша пе ра мо га — гэ та па ра жэн не ва шай 

па ло вы, бліз ка га вам ча ла ве ка. Лю бое па-

ра жэн не чле на ва шай сям'і — гэ та па ра жэн-

не ўсёй сям'і.

Дру гая ўмо ва — па ва га да му жа ці жон-

кі, якая б ві на на ім (ёй) ні бы ла. На ват у 

хві лі ны, ка лі ка гось ці з парт нё раў ду шыць 

крыў да, рэў насць, злосць, трэ ба па мя таць: 

ка лісь ці гэ та быў са мы да ра гі для вас ча-

ла век. І, на рэш це, трэ цяя важ ная ўмо ва 

мір на га за вяр шэн ня ся мей най свар кі — не 

па мя таць пра яе. Чым хут чэй за бы ва ец ца 

дрэн нае, тым больш па спя хо вай і шчас лі вай 

аказ ва ец ца сям'я. Якой бы моц най ні бы ла 

крыў да, на не се ная ад ным з парт нё раў, але, 

ка лі кан флікт за вяр шыў ся, ад но сі ны вы свет-

ле ны і на сту пі ла пе ра мір'е, пра яе трэ ба 

за быць на заў сё ды.

...Ія Дзір ко 15 га доў жы ла з пер-

ша сным іму на дэ фі цы там, па куль 

ёй па ста ві лі пра віль ны ды яг наз і 

пры зна чы лі ад па вед нае ля чэн не. 

Гэ та ге не тыч нае за хвор ван не да ло 

аб са бе знаць у ча тыр нац цаць — 

пас ля моц на га стрэ су. З той па ры 

жыц цё дзяў чы ны пе ра тва ры ла ся 

ў каш мар.

— Бы лі пе ры я ды, ка лі кож ныя 

два тыд ні мя не кла лі ў баль ні цу або 

кож ныя два тыд ні я пры ма ла ан ты-

бі ё ты кі, — рас каз вае яна. — Пе рад 

па ста ноў кай ды яг на зу ў мя не зда-

ры лі ся тры цяж кія пнеў ма ніі за пар, 

якія не пад да ва лі ся ля чэн ню. Уз ро-

вень іму наг ла бу лі наў у іму наг ра ме 

быў кры тыч ны. Ка лі мне на рэш це 

па ста ві лі ды яг наз «пер ша сны іму-

на дэ фі цыт», я не ха це ла жыць... 

Але за мя шчаль ная іму на тэ ра пія 

да ла свой эфект. Праў да, шэсць 

га доў пай шло на тое, каб пад-

няць уз ро вень іму наг ла бу лі наў. Я 

не маг ла пра ца ваць, у мя не бы ла 

гру па ін ва лід нас ці. Ця пер, ка лі ўжо 

пра цяг лы час пры маю за мя шчаль-

ную тэ ра пію, я ма гу жыць і на ват 

пра ца ваць.

Сён ня Ія Дзір ко з'яў ля ец ца на-

мес ні кам стар шы ні гра мад скай 

ар га ні за цыі пер ша сна га іму на дэ-

фі цы ту «Вы ра ту ем іму ні тэт». У ёй 

больш за трыс та хво рых і іх бліз кіх. 

І ад на з за дач ар га ні за цыі — звяр-

нуць ува гу ўра чоў, у пры ват нас ці, 

пе ды ят раў, тэ ра пеў таў, ота ла рын-

го ла гаў на та кіх па цы ен таў, якія 

цяж ка хва рэ юць, але да гэ туль не 

ма юць пра віль на вы стаў ле на га 

ды яг на зу і, ад па вед на, ля чэн ня.

— Ра ней пер ша сны іму на дэ фі-

цыт лі чыў ся вель мі рэд кім ге не-

тыч ным за хвор ван нем. За раз мы 

ба чым, што яно не та кое і рэд-

кае, — ка мен туе на мес нік ды рэк-

та ра па на ву цы РНПЦ дзі ця чай 

ан ка ло гіі, ге ма та ло гіі і іму на ло-

гіі, кан ды дат бія ла гіч ных на вук 

Мі ха іл БЕ ЛЕЎ ЦАЎ. — Праб ле ма з 

яго ды яг нос ты кай іс нуе аб са лют-

на ва ўсіх кра і нах све ту. І тое, што 

коль касць дзя цей з пер ша сным 

іму на дэ фі цы там у нас рас це, 

свед чыць пра па ляп шэн не вы яў-

ляль нас ці, а не пра рост за хва-

раль нас ці. Ра ней та кія дзе ці гі ну лі 

ў ін фек цый ных і рэ ані ма цый ных 

ад дзя лен нях. Свое ча со вая ды яг-

нос ты ка і па ста ноў ка ды яг на зу з 

та кой хва ро бай лі та раль на вы ра-

тоў вае жыц цё. Дзе цям з цяж кі мі 

фор ма мі іму на дэ фі цы ту пра во-

дзіц ца транс план та цыя кос на га 

моз гу. І та кіх апе ра цый у нас вы-

ка на на ўжо больш за 20.

— У апош нія га ды ўсё больш 

лю дзей з імун ны мі па ру шэн ня мі, 

як пры ро джа ны мі, так і на бы ты-

мі, — да дае га лоў ны па за штат-

ны алер го лаг-іму но лаг Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя Тац ця-

на БА РА НОЎ СКАЯ. — Але ўсё 

роў на коль касць па стаў ле ных 

ды яг на заў мен шая, чым рэ аль-

ная ліч ба хво рых. Лю дзі жы вуць 

з сур' ёз ны мі праб ле ма мі ў імун-

най сіс тэ ме і не атрым лі ва юць 

не аб ход на га ля чэн ня. Але ды яг-

нос ты ка апош нім ча сам па леп-

шы ла ся. За па до зрыць пер ша сны 

іму на дэ фі цыт па ві нен тэ ра пеўт, 

пе ды ятр, ота ла рын го лаг і на кі ра-

ваць да іму но ла га. Хва ро ба не-

вы леч ная, але не смя рот ная пры 

за мя шчаль най тэ ра піі прэ па ра-

та мі до нар ска га іму наг ла бу лі ну, 

на якую дзяр жа ва вы дат коў вае 

срод кі, і якасць жыц ця па цы ен та 

знач на па ляп ша ец ца, а дзе цям 

да зва ляе нар маль на рас ці і раз-

ві вац ца, на вед ваць за ня ткі ў шко-

ле, у бу ду чым яны змо гуць паў-

на вар тас на пра ца ваць і ства раць 

сем'і. Ад сут насць ля чэн ня пры во-

дзіць да не зва рот ных змя нен няў 

ва ўнут ра ных ор га нах і знач на 

зні жае пра цяг ласць жыц ця.

Пер ша сны іму на дэ фі цыт мо жа 

пра явіц ца як у ран нім дзя цін стве, 

так і на дру гім ці трэ цім дзе ся ці год-

дзях жыц ця. Ён пе рад аец ца ў спад-

чы ну ад бліз кіх, та му ка лі ў сям'і 

бы лі вы пад кі ран няй смя рот нас ці, 

мож на за па до зрыць ве ра год насць 

гэ та га за хвор ван ня. Спе цы я ліс ты 

вы лу ча юць 10 пры кмет пер ша-

снай імун най не да стат ко вас ці. Гэ-

та больш за чатыры вы пад кі аты ту 

ў год (для дзя цей) ці два вы пад кі 

аты ту ў год (для да рос лых), два 

і больш вы пад каў сі ну сі ту ў год, 

два і больш ме ся цы ма ла эфек тыў-

на га ля чэн ня ан ты бі ё ты ка мі, два і 

больш вы пад каў пнеў ма ніі ў год 

ці адзін вы па дак два га ды за пар, 

не да стат ко вая пры баў ка ў ва зе ці 

хра ніч ная дыя рэя са стра тай ва гі, 

паў тор ныя глы бо кія аб сцэ сы ску-

ры ці ўнут ра ных ор га наў, па ста ян-

ная ма лоч ні ца ў ро це ці грыб ко выя 

за хвор ван ні ску ры, паў тор ная не-

аб ход насць ля чыць ін фек цыі ан ты-

бі ё ты ка мі ўнут ры вен на, ін фек цыі з 

ата піч ны мі мі ка бак тэ ры я мі, вы пад-

кі імун най не да стат ко вас ці ў сям'і. 

Ка лі дзве і больш з пе ра лі ча ных 

пры кмет ёсць у вас ці ва шых зна-

ё мых, трэ ба звяр тац ца да ўра ча, 

каб вы свет ліць ве ра год насць імун-

най не да стат ко вас ці.

КА ЛІ АМ БУ ЛА ТОР НАЯ КАР ТА «З СІН ДРО МАМ ЦАГ ЛІ НЫ»
Як свое ча со ва за па до зрыць пер ша сны іму на дэ фі цыт

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла Але на КРА ВЕЦ.

А Я ПРА ШУ 
ПЕ РА МІР'Я

Ці трэ ба 
па збя гаць 
кан флік таў 

і як сва рыц ца 
пра віль на?

Ці мож на ўя віць ся мей нае жыц цё 
без кан флік таў? Ве ра год на, 
мож на, але толь кі ў вы пад ку 
ка лі шлюб фік тыў ны, дзе 
ча ла ве ку абы яка ва, хто і які ў 
яго парт нёр. Та му не цеш це ся бе 
ілю зі я мі: са праўд ных сем' яў без 
кан флік таў прос та не іс нуе. Ін шая 
спра ва, што ёсць кан флік ты, якія 
раз бу ра юць сям'ю, а ёсць тыя, якія 
парт нё рам прос та не аб ход ныя. 
Як пра віль на сва рыц ца і ча го 
ка тэ га рыч на нель га ра біць пад час 
вы свят лен ня ад но сін, рас ка за ла 
псі хо лаг Га рад ско га клі ніч на га 
псі хі ят рыч на га дыс пан се ра 
г. Мін ска Воль га АКА ТА ВА.

Пер ша сны іму на дэ фі цыт — цяж кае ге не тыч нае за хвор ван-

не, якім у ад роз нен не ад СНІ Ду нель га за ра зіц ца, і ў Бе ла ру сі 

больш за тры сот ні хво рых зна хо дзіц ца на ўлі ку ў ме ды каў. 

Але, па вод ле су свет най ста тыс ты кі, іх у на шай кра і не знач на 

больш — ка ля дзвюх ты сяч, а ў 83 % вы пад каў хво рым прос-

та не вы стаў ле ны пра віль ны ды яг наз. Гэ та лю дзі, у тым лі ку і 

дзе ці, якія час та і цяж ка хва рэ юць ін фек цый ны мі хва ро ба мі, а 

іх ам бу ла тор ныя кар ты скла да юц ца з «не каль кіх та моў» (ура-

чы та кія кар ты на зы ва юць «з сін дро мам цаг лі ны»).

Па мя тай це, што лю бая свар ка 
не зва рот ная, і яна на клад вае свой 
ад бі так на да лей шыя ад но сі ны.


