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Пры ро да лю дзей та кая, што 

яны ня прос та пе ра но сяць 

роз ныя жыц цё выя цяж кас цi 

i не пры ем нас цi. Тое 

эма цы я наль нае на пру жан не, 

якое пры гэ тым уз нi кае, мо жа 

стаць пры чы най нер во ва га 

зры ву. Асаб лi ва вост ра гэ та 

ад бы ва ец ца ў лю дзей па жы ло га 

ўзрос ту. Як су праць ста яць 

стрэ су i за ма ру дзiць уз рос та выя 

змя нен нi псi хi кi, рас ка за ла 

псi хо лаг Га рад ско га клi нiч на га 

псi хi ят рыч на га дыс пан се ра 

Воль га ХВЯ ЖЭН КА.

Пе ра езд — моц ны стрэс для 
па жы лых

— Най больш эфек тыў ным спо са бам 

за ха ван ня ду шэў най раў на ва гi з'яў ля-

ец ца ак тыў насць. Чым шы рэй шыя iн та-

рэ сы ча ла ве ка, чым боль шае ко ла яго 

аба вяз каў; чым лепш ён адап та ва ны, 

тым пра сцей пе ра но сiць не пры ем нас цi 

i ня ўда чы, — рас каз вае спе цы я лiст.

Кож ны ча ла век мае пэў ны ста тус у 

гра мад стве i сям'i i ва ло дае для за ха-

ван ня гэ та га ста ту су. Ста рэн не, хва-

ро бы i жыц цё вая не ўлад ка ва насць мо-

гуць вы клi каць яго змя нен не. Пры чым 

для па жы лых лю дзей важ нае не столь-

 кi змя нен не гэ тага ста ту су, коль кi звя-

за нае з ім стаў лен не на ва коль ных. Лю-

дзi ста ла га ве ку цяж ка пры ста соў ва-

юц ца да змя нен ня жыц цё вых умоў.

— Та кая па дзея, як пе ра езд, з'яў-

ля ец ца для iх моц ным стрэ сам — доў-

гi час на но вым мес цы ўсё зда ец ца 

чу жым, ня ўтуль ным, ня звык лым. Гэ-

так жа ад бы ва ец ца, ка лi пе ра езд звя-

за ны са змя нен нем унут ры ся мей ных 

ад но сiн: не аб ход насць з'яз джац ца з 

да рос лы мi дзець мi цi раз' яз джац ца з 

iмi пры во дзiць да ўнут ра най тры во гi 

i раз губ ле нас цi, — тлу ма чыць псi хо-

лаг. — Гэ та мо жа пры вес цi да з'яў лен-

ня не ўро заў.

Па гар шэн не са ма ад чу ван ня i ўзрос-

та выя змя нен нi так са ма спры я юць 

уз нiк нен ню не ўро заў. Агуль ны мi пры к-

ме та мi та ко га ста ну з'яў ля юц ца пры-

 гне ча насць i мар ко та, бес пры чын ная 

тры во га, знi жэн не на строю, рас строй-

ствы апе ты ту i сну. Мяс цо вы мi пра ява-

мi не ўро заў у ста лых лю дзей з'яў ля юц-

ца ад чу ван не за кла дзе нас цi ў гру дзях, 

па кол ван не спе ра ду пад клю чы цай цi 

зза ду пад ла пат кай, за мi ра нне сэр ца. 

Са мыя ня знач ныя змя нен нi ў ра бо це 

сэр ца вы клi ка юць у не ка то рых па жы-

лых лю дзей дум кi аб сур' ёз ных за хвор-

ван нях сэр ца i страх смер цi. Акра мя 

та го, у ста лым уз рос це су стра ка юц ца 

не ка то рыя псi ха не ўра ла гiч ныя хва ро-

бы, якiя iмi ту юць тыя цi iн шыя не ўра-

ла гiч ныя па та ло гii.

Воль га Хвя жэн ка тлу ма чыць, што 

пры чы ны пе ра лi ча ных ад чу ван няў са-

мыя роз ныя.

— Час та на го дай з'яў ля ец ца клi-

мак тэ рыч ная пе ра бу до ва ар га нiз ма. 

Гэ тыя зме ны звы чай на на сту па юць у 

47—50 га доў i фi зi я ла гiч на пра яў ля юц-

ца ў спы нен нi мен стру а цый у жан чын 

i знi жэн нi па ла вой функ цыi ў муж чын. 

З'яў лен ню та кiх рас строй стваў са дзей-

нi ча юць роз ныя пе ра жы ван нi: дум кi 

пра на блi жэн не ста рас цi, па чуц цё адзi-

но ты, ад сут насць перс пек тыў, па чуц цё 

не па збеж най смер цi. Мно гiя па жы лыя 

лю дзi цяж ка пе ра жы ва юць знеш нiя 

пры кме ты ста рэн ня, а так са ма змя-

нен нi, звя за ныя з па ла вой сфе рай, — 

лю бая дро бязь мо жа трак та вац ца ня-

пра вiль на цi край не тэн дэн цый на.

Псi хо лаг за ўва жае, што жан чы ны, 

як пра вi ла, пе ра жы ва юць пе ры яд клi-

мак су ця жэй за муж чын. Жан чы нам 

улас цi вая дум ка, што пас ля клi мак су 

губ ля ец ца здоль насць да нар маль-

на га па ла во га жыц ця i на ды хо дзiць 

поў нае фi зiч нае зга сан не. Гэ та не ад-

па вя дае рэ ча iс нас цi, бо клi макс з'яў-

ля ец ца ўся го толь кi чар го вым эта пам 

жыц ця, да яко га мож на i трэ ба адап-

та вац ца.

Не спя шай це ся 
пры маць снат вор нае

Яшчэ ад ной праб ле май, на якую 

час та скар дзяц ца па жы лыя лю дзi, з'яў-

ля ец ца бяс сон нi ца, а таксама ран няе 

пра бу джэн не, пе ра ры вiс ты цi не спа-

кой ны сон. Без умоў на, гэ та вы бi вае з 

раў на ва гi, псуе на строй на ўвесь дзень 

i на ват па гар шае iму нi тэт. Ура чы час-

та ле чаць гэ та снат вор ны мi срод ка-

мi. На са мрэч па трэ ба ў снат вор ных 

знач на мен шая. Ня рэд ка зда ра ец ца, 

што пры чы най зга да ных сiмп то маў 

з'яў ля юц ца праб ле мы стра ва валь най 

сiс тэ мы, рас ця жэн не ма ча во га пу хi ра, 

пра мой кiш кi. Та му да стат ко ва звес цi 

да мi нi му му пры ём ежы пе рад сном, i 

гэ та да па мо жа па збег нуць ад чу ван ня 

ця жа ру ў страў нi ку i пад пi ран ня дыя-

фраг мы.

— Ля чэн не бяс сон нi цы з'яў ля ец ца 

стро га iн ды вi ду аль ным i за ле жыць ад 

кан крэт на га ча ла ве ка. Вар та за ўва-

жыць, што снат вор нае ў тэ ра пеў тыч-

ных до зах не га ран туе сну, а толь кi 

са дзей нi чае яго ўзнiк нен ню. Пас ля 

пры ёму лекаў ча ла век, як пра вi ла, за-

сы нае. Але толь кi ў зруч най по зе i пры 

ад сут нас цi знеш нiх раз драж няль нi каў. 

Так са ма доб ра му сну са дзей нi ча юць 

пра гул кi на све жым па вет ры i пра вет-

ры ван не па мяш кан няў, — ка жа Воль га 

Хвя жэн ка.

Яна звяр тае ўва гу, што для пра цэ-

су ста рэн ня ха рак тэр ным з'яў ля ец ца 

аслаб лен не ўсiх функ цый ар га нiз ма, 

па ру шэн не аб ме ну рэ чы ваў, пэў ныя 

зру хi ў са су дзiс тай сiс тэ ме, у тым лi ку ў 

са су дах га лаў но га моз га, рас строй ства 

па мя цi. На шчас це, апош ня му мож на 

су праць ста яць i ра бiць не ка то рыя рэ-

чы, якiя да па ма га юць за ха ваць цвя-

ро зы ро зум. Най перш гэ та ста ноў чыя 

эмо цыi, уме ра ныя фi зiч ныя на груз кi, 

ра зу мо вая гiм нас ты ка i пра гул кi на 

све жым па вет ры. Шмат га до выя на зi-

ран нi па каз ва юць, што ад сут насць iн-

тэ ле кту аль ных сты му лаў раз бу рае па-

мяць мац ней за ўзрос та выя змя нен нi.

Най больш час тай пра явай па ру-

шэн няў псi хi кi ў поз нiм уз рос це з'яў ля-

юц ца змя нен нi ў эма цы я наль най сфе-

ры — ад ка рот кiх пе ры я даў дрэн на га 

на строю да моц ных дэ прэ сiў ных рас-

строй стваў. Па жы лы ча ла век па чы нае 

край не пе сi мiс тыч на ацэнь ваць сваё 

жыц цё, ад чу вае ся бе ня вар тым быць 

ся род лю дзей, ка рыс тац ца жыц цё вы мi 

вы го да мi.

Пры якiх умо вах вар та 
звяр тац ца да псi хi ят ра?

Яшчэ ад на час тая не пры ем насць 

у лю дзей ста ла га ве ку — атра фiч ныя 

за хвор ван нi га лаў но га моз га. Ты по вым 

яго прад стаў нi ком з'яў ля ец ца так зва-

ная се нiль ная сла басць ро зу му. Яна 

ха рак та ры зу ец ца па сту по вым знi жэн-

нем iн тэ ле кту, сцi ран нем ра ней улас-

цi вых гэ тым лю дзям рыс ха рак та ру, iх 

iн ды вi ду аль нас цi. У ча ла ве ка знi ка юць 

уся ля кiя iн та рэ сы, губ ля юц ца ра ней-

шыя схiль нас цi i сiм па тыi, з'яў ля юц ца 

па ну расць, свар лi васць, чэр ствасць i 

зла слi васць. Хво рыя за бы ва юць наз-

 вы ву лiц, не мо гуць прызнаць блiз кiх, 

ця пе раш нюю да ту, час, свае iмя i проз-

вi шча, уз рост. Па сту по ва на сту пае 

поў ная без да па мож насць. Та кiя лю дзi 

ма юць па трэ бу ў па боч ным до гля дзе. 

З ча сам псi хiч ны рас пад уз мац ня ец ца. 

Ля чэн не ў та кiх вы пад ках не пры но сiць 

нi я ка га пры кмет на га вы нi ку.

У поз нiм па жы лым уз рос це су стра-

ка юц ца i рас строй ствы ў ста не трыз-

нен ня. На iх уз нiк нен не ўплы ва юць 

роз ныя фак та ры: стра та су жэн ца цi 

знiк нен не ста бiль нас цi, уяў ная не да-

стат ко вая ўва га з бо ку блiз кiх, ад чу-

ван не сва ёй не па трэб нас цi, па чуц цё 

адзi но ты, сам факт пры знан ня ста-

рэн ня. Гэ та пры во дзiць да ўзнiк нен ня 

ўза ем на га не ра зу мен ня па мiж ста рым 

i ты мi, хто по бач з iм, што, у сваю чар гу, 

вя дзе да не па ра зу мен ня i кан флiк таў. 

I тут ма ла хто ра зу мее, што та кiя лю дзi 

ма юць па трэ бу ў кан суль та цыi ква лi фi-

ка ва на га псi хi ят ра.

— Пры лю бых змя нен нях у псi хi цы 

па жы лых лю дзей не трэ ба спя шац ца 

ста вiць кляй мо «псi хiч на хво ры» ста ро-

му ча ла ве ку. Вар та най перш па спра-

ба ваць ства рыць для яго кам форт ную 

ма раль ную аб ста ноў ку, — рэ зю муе 

спе цы я лiст.

ХУТ КА 
Ў ШКО ЛУ?

Што трэ ба ўмець пер ша клас нi ку
Што год у шмат лi кую ар мiю школь нi каў улi ва ец ца 

но вае па паў нен не — пер ша клас нi кi. У кла сах iх ча-

кае ня звык лая i цi ка вая, але вель мi ня лёг кая ра бо та. 

Яна звя за на не толь кi з фi зiч ны мi на ма ган ня мi (вар та 

вы се дзець 35 хвi лiн уро ка), але i з вя лi кiм нер во вым 

на пру жан нем. Як вы зна чыць, цi га то вы шас цi год ка

пер ша га ве рас ня сес цi за пар ту, i зра бiць так, каб 

з пер шых дзён дзi ця не стра цi ла iн та рэс да шко лы, 

рас ка за ла ўрач-пе ды ятр, за гад чык 3-га пе ды ят рыч-

на га ад дзя лен ня 3-й га рад ской дзi ця чай клi нiч най 

па лi клi нi кi Мiн ска Люд мi ла КIП ЦЭ ВIЧ.

— Боль шасць пер ша клас нi каў па спя хо ва ава лод вае 

школь най пра гра май, але для не ка то рых дзя цей ра дасць 

но ва га жыц ця ў шко ле азмроч ва ец ца ня ўда ча мi. А гэ та 

най перш няздольнасць вы се дзець урок i за ся ро джа на 

зай мац ца, — рас каз вае ўрач. — Вель мi хут ка дзi ця па чы-

нае кру цiц ца, аб стра га вац ца, не вель мi ўваж лi ва слу хаць 

на стаў нi ка. У вы нi ку не цал кам асэн соў вае ма тэ ры ял, не 

спраў ля ец ца з на груз кай, час та ад чу вае расчараванне. Та кiм 

чы нам дзе цi па сту по ва страч ва юць цi ка васць да шко лы.

Асаб лi ва цяж кiя бы ва юць пер шыя днi, а для част кi дзя-

цей — на ват пер шыя ме ся цы ў шко ле. У гэ ты пе ры яд

ад бы ва ец ца скла да ны пра цэс адап та цыi. Для яе ха рак-

тэр ныя пэў ныя зме ны ў па во дзi нах, па пя рэдж вае ўрач. 

У ма лых па ру ша ец ца сон, апе тыт, з'яў ля юцца раз драж-

нё насць, за мкнё насць, плак сi васць.

— Не ка то рыя пер ша клас нi кi час та хва рэ юць, а за хвор-

ван нi яшчэ больш аслаб ля юць ар га нiзм. Та му дзi ця аба-

вяз ко ва трэ ба рых та ваць да на ву чан ня ў шко ле. I пос пе ху 

спры я юць агуль ныя на ма ган нi ўра ча-пе ды ят ра, пе да го гаў 

i баць коў, — пад крэс лi вае Люд мi ла Кiп цэ вiч.

Да ныя ме ды цын скiх агля даў з'яў ля юц ца ас но вай для 

вы зна чэн ня га тоў нас цi дзi ця цi да на ву чан ня ў шко ле. Такімі 

лічацца дзе цi зда ро выя, фi зiч на вы нос лi выя, з вы со кай су-

пра цiў ляль нас цю, якiя хва рэ юць рэд ка i не пра цяг ла, лёг ка 

пе ра но сяць адап та цыю. А вось аслаб ле насць ар га нiз ма, 

час тыя за хвор ван нi, хра нiч ныя па та ло гii — гэ та фак та ры 

ры зы кi пры па ступ лен нi ў шко лу.

Для асва ен ня пiсь ма па тра бу ец ца трэ нi роў ка кiс цi. 

У мно гiх дзя цей у шэсць га доў яшчэ не за вер ша на раз-

вiц цё мы шач на-звя зач на га апа ра ту, адсутнічае ўстой лi вы 

хва таль ны рэ флекс — яму ляг чэй тры маць лыж ку, ало вак, 

аў та руч ку ў ку ла ку. Не аб ход на на ву чыць ма ло га пра вiль на 

тры маць ало вак тры ма паль ца мi, за тым шля хам прак ты ка-

ван няў да сяг нуць дак лад нас цi, ка ар ды на ва нас цi ру хаў.

Пры вы зна чэн нi га тоў нас цi да шко лы правяраецца i 

пра вiль насць маў лен ня. Дзi ця па вiн на на зваць кар цiн кi, 

па да бра ныя та кiм чы нам, каб гук, якi да сле ду ец ца, быў у 

па чат ку, у ся рэ дзi не i ў кан цы наз вы. На прык лад, на бор 

кар цi нак для пра вер кi вы маў лен ня гу ка «р»: ры ба, ба ра-

бан, шар. Ня пра вiль нае вы маў лен не хоць бы ад на го гу ка 

рас цэнь ва ец ца як не вы ка на ны этап.

Важ ныя па каз чы кi гар ма нiч на га раз вiц ця
Вель мi доб ра, ка лi да шас цi га доў дзi ця на ву чыц ца 

вы кон ваць комп лекс ра нiш няй гiм нас ты кi, ка тац ца на 

двух ко ла вым ро ва ры, лы жах. Асаб лi ва важ на дак лад на i 

стро га пры трым лi вац ца рас па рад ку дня: у адзiн i той жа 

час клас цi ся спаць i пра чы нац ца, пры маць ежу, гу ляць, 

зай мац ца.

У шэсць га доў вель мi час та вы яў ля юц ца дэ фек ты по-

ста цi. Ад хi лен нi не толь кi пры вод зяць да парушэнняў апор на-

ру халь на га апа ра ту, але i не спры яль на ад бi ва юц ца на 

ста но вi шчы i на ра бо це ўнут ра ных ор га наў (лёг кiх, сэр ца, 

пе ча нi, страў нi ка ва-кi шач на га трак ту). Та му ў дзi ця цi трэ-

ба фар мi ра ваць пра вiль ную по зу пры ся дзен нi, хадзь бе, 

ста ян нi. Не аб ход на сiс тэ ма тыч на вы ка рыс тоў ваць спе цы яль-

 ныя прак ты ка ван нi, якiя ўма цоў ва юць мыш цы спi ны,

ступ нi. Прак ты ка ван нi лепш да ваць у гуль ня вой фор ме. 

На што дзён ных пра гул ках мэ та згод на вы ка рыс тоў ваць 

ру ха выя гуль нi з бе гам, скач ка мi, ла жан нем.

Пад час пад рых тоў кi да шко лы важ на сфар мi ра ваць у 

дзi ця цi ўмен нi i на вы кi ў пры трым лi ван нi пра вi лаў аса бiс-

тай гi гi е ны, не аб ход ныя для са ма аб слу гоў ван ня ў шко ле. 

Тут ня ма дро бя зяў. Дзi ця па вiн на ве даць, як увай сцi ў 

клас, як ся дзець за пар тай, як склас цi пад руч нi кi ў ра нец, 

як аку рат на апра нуц ца, як ка рыс тац ца пры бi раль няй, як 

па во дзiць ся бе ў школь най ста лоў цы, як кан так та ваць з 

ра вес нi ка мi.

— Чым больш раз вiц цё, умен нi i зда роўе дзi ця цi бу-

дуць ад па вя даць эта лон ным па тра ба ван ням, тым ляг чэй 

да школь нi ку бу дзе пе рай сцi па рог шко лы, тым боль шую 

цi ка ваць стане пра яў ляць дзi ця да ву чо бы i менш стам-

ляц ца, — ро бiць вы сно ву док тар.

Ска жы це, док тар...

РАС СТРОЙ СТВЫ АПЕ ТЫ ТУ, 
СНУ I ПА МЯ ЦI

Псi хо лаг — пра тое, як су праць ста яць 
уз рос та вым змя нен ням псi хi кi
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