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Усе мы па він ны па мя таць: каб 

вы піць смя рот на не бяс печ ную до-

зу, га рэл кі па трэб на знач на менш, 

чым ві на ці пі ва. Та му ўжы ваць 

моц ныя спірт ныя на поі больш не-

бяс печ на для зда роўя. На пры кла-

дзе Поль шчы, якой уда ло ся змя-

ніць струк ту ру ўжы ван ня, ві даць, 

што ска ра ці ла ся смя рот насць па 

пры чы не вы пад ко ва га атруч ван-

ня ал ка го лем, па вы сі ла ся пра цяг-

ласць жыц ця.

— Ал ка га лізм — хва ро ба пэў-

ных са цы яль ных сла ёў? Ці шмат 

ся род па цы ен таў дыс пан се ра 

лю дзей з да стат кам?

— Іх коль кас на менш. Але ал ка-

го лю ўсё роў на, якая ў вас аду ка-

цыя, пол, ко лер ску ры, рэ лі гій ныя 

по гля ды. Да гэ та га за хвор ван ня 

схіль ны кож ны ча ла век — так 

устро е ны наш ар га нізм.

— Ці ёсць хво рыя на ал ка га-

лізм пад лет кі?

— На жаль, ёсць. Пер шае каш-

та ван не спірт но га ў боль шас ці лю-

дзей ад бы ва ец ца да не паў на лец ця. 

І ў не ка то рых рэ ак цыя на гэ та вы-

ра жа на мац ней. Ёсць адзін ка выя 

вы пад кі, ка лі пад лет кі, не да сяг нуў-

шы паў на лец ця, па спя ва юць за ра-

біць са бе сін дром за леж нас ці.

— Па якіх кры тэ ры ях вы зна-

ча ец ца на яў насць сін дро му за-

леж нас ці? Ка лі бліз кія па він ны 

па чаць біць тры во гу?

— З пад лет кам усё вель мі прос-

та: ён заў сё ды па ві нен быць цвя-

ро зым. Гэ та не сфар мі ра ва ны да 

кан ца ар га нізм, дзе пра цяг ва юць 

раз ві вац ца ор га ны і сіс тэ мы, і ал ка-

голь, умеш ва ю чы ся ў гэ тыя пра цэ-

сы, іс тот на іх па ру шае. Лю дзі, якія 

па чы на юць сіс тэ ма тыч на ўжы ваць 

ал ка голь у пад лет ка вым уз рос це, 

ры зы ку юць вый сці на зла я кас ны 

ход — сін дром за леж нас ці, які імк-

лі ва раз ві ва ец ца. Яны хут ка дэ-

гра ду юць і па мі ра юць вель мі ра на. 

У ма ёй прак ты цы па цы ент, яко га 

з ды яг на зам «пры дур ка ва тасць»

на кі ра ва лі ў дом-ін тэр нат, быў 

30-га до вым ал ка го лі кам. Ужы ваць 

ён па чаў на мя жы паў на лец ця.

У да рос лых змя нен не спо са бу 

ці ін тэн сіў нас ці пры няц ця ал ка го лю — 

гэ та пры чы на для тры во гі. Між-

 на род ная кла сі фі ка цыя хва роб дак-

лад на вы зна чае кры тэ рыі, на якія 

бліз кія мо гуць ары ен та вац ца. Ка лі 

ў на яў нас ці адзін з іх — ёсць ры-

зы ка, а ка лі тры і больш — хут чэй 

за ўсё, сін дром за леж нас ці сфар мі-

ра ва ны. Пер шы кры тэ рый — ця га 

ці па прос ту жа дан не вы піць. Яно 

мо жа ад чу вац ца ў вы гля дзе эма-

цы я наль на га фо ну, ка лі ча ла век у 

пе ры яд не ўжы ван ня ад чу вае пэў-

нае эма цы я наль нае на пру жан не, а 

ал ка голь яго доб ра зні мае. Аль бо 

з'яў ля ец ца на вяз лі вая дум ка пра 

тое, што трэ ба ўжыць. А мо жа быць 

дак лад ны сіг нал, які для гэ та га ча-

ла ве ка азна чае, што трэ ба вы піць. 

Ця гу скла да на апі саць дак лад на, 

але збо ку ві даць, што ча ла век імк-

нец ца су стрэц ца з ал ка го лем: у ма-

га зі не, у гас цях, вы шук вае на го ду, 

на прош ва ец ца. Не ка то рыя па цы-

ен ты апіс ва юць гэ ты стан так: га-

ла вой ра зу мею, што нель га, а но гі 

са мі ня суць і ру кі са мі на лі ва юць.

Дру гі кры тэ рый — стра та кант-

ро лю, сі ту а цый на га і коль кас на га. 

Ёсць сі ту а цыі, ка лі ўжы ваць нель га: 

за ру лём, пе рад пра цай, пе рад ві зі-

там да важ най для нас асо бы. Дык 

вось, лю дзі з за леж нас цю страч-

ва юць здоль насць кант ра ля ваць 

сі ту а цыю. Яны ўжы ва юць і ідуць на 

пра цу ці пры хо дзяць і ўжы ва юць. 

Што да ты чыц ца коль кас на га кант-

ро лю, то ў кож на га ёсць свая до за, 

якая боль шас ці лю дзей не да зва-

 ляе да лей на рошч ваць аб' ём. 

З сін дро мам за леж нас ці яна з'яў ля-

ец ца толь кі спус ка вым мо ман там:

вы піў шы 50 гра маў, не магчыма 

са ма стой на спы ніц ца.

Трэ ці кры тэ рый — рост та ле рант-

нас ці. Ка лі ча ла век толь кі па чы нае 

зло ўжы ваць, каб да сяг нуць ста ну

ап'я нен ня, па трэб на ад на до за. 

З ча сам яна ўсё боль шая і боль шая.

Рост гэ тай коль кас ці на 50 % і больш 

азна чае вы ка нан не кры тэ рыю. Па-

 чы на лі са 100 гра маў, а ця пер і 

150 не да стаў ля юць та го па чуц ця — 

кры тэ рый вы кон ва ец ца.

Чац вёр тая пры кме та — на яў-

насць ста ну ад ме ны, ка лі на на-

ступ ны дзень дрэн на «пас ля ўча-

раш ня га», і яго ку пі ра ван не но вай 

до зай ал ка го лю. Ка лі ча ла ве ку 

дрэн на, ён пры няў кры шач ку ал-

ка го лю і гэ та пры вя ло яго ў пра ца-

здоль ны стан, то кры тэ рый вы кон-

ва ец ца. Пя ты кры тэ рый — не ад-

на ра зо выя бес па спя хо выя спро бы 

кі нуць ці пе рай сці да кант ра ля ва-

на га пры ёму. Ча ла век ра зу мее, 

што пе ра хо дзіць ме жы, імк нец ца 

неш та зра біць, але не спраў ля ец-

ца. І апош ні, шос ты, — аль тэр на-

тыў нае за быц цё ін та рэ саў. Кож ны 

з нас мае свае за хап лен ні, у нас 

ёсць аба вяз кі ў сям'і ў ад но сі нах 

да дзя цей, жон кі. Дык вось час, які 

ад во дзіц ца на ўжы ван не і по шук 

ал ка го лю, ста но віц ца ўсё боль шы

і боль шы і, ад па вед на, вы цяс няе 

ўсе ас тат нія за ня ткі.

— Коль кі та ды ал ка го лю мож-

на вы піць за раз, каб не на шко-

дзіць са бе? Ці ёсць бяс печ ная 

до за для муж чын і жан чын?

— Да ня даў ня га ча су Су свет ная 

ар га ні за цыя ахо вы зда роўя да ва ла 

ўмоў на бяс печ ныя до зы ал ка го лю. 

Сён ня яна вы зна чы ла, што бяс печ-

ных доз не снуе. Аб са лют на лю бая 

коль касць ал ка го лю, якая па сту пае 

ў ар га нізм, вы клі кае па шко джан не 

і гі бель ней ро наў — кле так га лаў-

но га моз га. На ват ка лі гэ та ле ка-

вы на стой на спір це. Га лаў ны мозг 

пры на ра джэн ні мае ка ла саль ны 

за пас тры ва лас ці. У кож на га ча-

ла ве ка ў ся рэд нім ка ля 100 міль-

яр даў ней ро наў. З уз рос там яны 

ад мі ра юць, і з кож ным го дам у нас 

іх менш і менш — гэ та на ту раль ны 

пра цэс. І ка лі б мы маг лі жыць у 

ідэа льных умо вах, то, уліч ва ю чы 

на ту раль ную стра ту, ней ро наў ха-

пі ла б больш чым на ты ся чу га доў. 

Ал ка голь, на жаль, яго бяз лі тас на 

зні шчае. І чым больш ін тэн сіў на 

ўжы ваць, тым хут чэй.

— У ста рас ці та ко га ча ла ве ка 

ча кае сла басць ро зу му?

— Ка лі да жы ве да гэ та га ўзрос-

ту — так. Ал ка голь ная пры дур ка-

ва тасць ня рэд ка су стра ка ец ца. 

Ал ка голь вель мі лёг ка з кры ві 

ўсмокт ва ец ца ў га лаў ны мозг і па-

чы нае сваё ўздзе ян не, яму на ват 

не трэ ба праз кі шэч нік пра хо дзіць. 

Усмокт ван не ад бы ва ец ца яшчэ ў 

ро та вай по лас ці, і ў пер шыя паў-

та ры хві лі ны ал ка голь ужо вы яў-

ля ец ца ў га лаў ным моз гу — без 

удзе лу стра ва валь най сіс тэмы. Па 

пры на леж нас ці да кла са спа лу чэн-

няў ал ка голь — гэ та дэ прэ сант, ён 

пад аў ляе не толь кі нер во вую сіс-

тэ му, але і страў ні ка ва-кі шач ную 

і ін шыя. У вя лі кіх до зах ён па чы-

нае раз бу раць слі зіс тую страў ні ка. 

Не ка то рыя лі чаць, што яз ва руб-

цу ец ца ал ка го лем, і спе цы яль на 

ўжы ва юць. Гэ та міф. Кі шэч нік, 

тоў стая, тон кая кіш кі — усё па ку-

туе, і ў на шых па цы ен таў час та 

ўзні ка юць зла я кас ныя пух лі ны — 

рак страў ні ка, кі шэч ні ка. Панк рэ а-

тыт — за па лен не пад страў ні ка вай 

за ло зы — зда ра ец ца не толь кі ў 

тых, хто лю біць вост рае і тлус тае, 

гэ та і хва ро ба ал ка го лі каў, пры-

чым да ста ну панк рэ а нек ро зу, ка лі 

пад страў ні ка вая за ло за ад мі рае. 

Зні шча ец ца імун ная сіс тэ ма — на-

шы па цы ен ты хва рэ юць не толь кі 

на пра сту ды, але і на пнеў ма нію. 

Вост рая пнеў ма нія — рас паў сю-

джа нае ўсклад нен не ал ка га ліз му. 

Ахоў ны бар' ер прос та змы ва ец ца 

ал ка го лем. Кож ны пры ступ бе лай 

га рач кі су пра ва джа ец ца кро ва зліц-

цём: яно ма лень кае, кро пель нае, 

але вя дзе да зні шчэн ня га лаў но га 

моз га... Якую б сіс тэ му ні ўзя лі, ад 

ал ка го лю яна бу дзе па ку та ваць.

— За які тэр мін у муж чын і 

жан чын раз ві ва ец ца ал ка голь-

ная за леж насць?

— Гэ та вель мі ін ды ві ду аль на. 

Праб ле ма ў тым, што жан чы ны 

звяр та юц ца па да па мо гу знач на 

паз ней, чым муж чы ны. Тут фе-

но мен больш са цы яль ны, чым 

бія ла гіч ны. Вось прык лад: ка лі 

ў гра мад скі транс парт за хо дзіць 

п'я ны муж чы на, звы чай ная рэ ак-

цыя — адый сці і не зна хо дзіц ца 

по бач, і на ват зной дуц ца тыя, хто 

са сту піць мес ца. Якая рэ ак цыя на 

п'я ную жан чы ну? Пе ра важ на агрэ-

сіў ная. Лю дзі не пра мі нуць маг чы-

мас ці вы ка заць сваё стаў лен не. 

Гра мад ская дум ка ў ад но сі нах да 

жан чы ны, якая п'е, больш бяз лі-

тас ная. І гэ та час та пры му шае іх 

ха вац ца, утой ваць. І звяр та юц ца 

па да па мо гу жан чы ны на шмат 

паз ней, чым муж чы ны. Нар ко ла гі 

атрым лі ва юць іх у больш за пу-

шча ным ста не, і пра ца ваць ура чу 

ў та кой сі ту а цыі на шмат скла да-

ней. У ма ёй прак ты цы бы ла сям'я: 

муж звяр нуў ся па да па мо гу, ка лі, 

як вы свет лі ла ся пас ля, жан чы на 

на пра ця гу ся мі га доў зло ўжы ва-

ла ал ка го лем, а ён не за ўва жаў. 

Уя ві це, на коль кі ста ран на мас кі ру-

ец ца жан чы на, ка лі са мы бліз кі ча-

ла век, які ба чыць яе кож ны дзень, 

не за ўва жае.

Згод на з са вец кі мі пад руч ні ка-

мі, па якіх мы ву чы лі ся, пер шая 

ста дыя раз ві ва ец ца праз 5—10 га-

доў зло ўжы ван ня ал ка го лем. Дру-

гая больш доў гая — 15—20 га доў. 

Пас ля гэ та га на сту пае 3-я ста дыя, 

ка лі ча ла век дэ гра дуе. Але так 

бы ло ў са вец кія ча сы. З кож ным 

го дам мы на зі ра ем фе но мен па-

ска рэн ня. Час на тое, каб за ра біць 

ал ка голь ную за леж насць, знач на 

змен шыў ся. Гэ та мож на зра біць і 

за паў та ра го да. У нас быў ус плёск 

ужы ван ня спай саў, ды зай нер скіх 

нар ко ты каў. Ка лі ідзе спа лу чэн не 

ал ка го лю з імі, то на шмат хут чэй 

усё ад бы ва ец ца. Ма ла дое па ка-

лен не жы ве ў та кі час, ка лі да ступ-

ныя са мыя роз ныя псі ха ак тыў ныя 

рэ чы вы. І, на жаль, не ка то рыя 

каш ту юць роз ныя з іх і спа лу чэн-

ні. А гэ та яшчэ больш згуб на.

— Больш схіль ныя да ўжы-

ван ня ал ка го лю і псі ха ак тыў ных 

рэ чы ваў тыя, хто мае ад па вед-

ную ге не ты ку?

— Схіль насць мо жа быць ге не-

тыч най. У лю дзей, якія ма юць бліз-

кіх кроў ных сва я коў з ал ка голь най 

за леж нас цю, ры зы ка раз віц ця за-

леж нас ці боль шая. Але са мо за-

хвор ван не не пе рад аец ца ге не тыч-

на, толь кі схіль насць. І ме на ві та ад 

са мо га ча ла ве ка за ле жыць, рэа лі-

зуе ён гэ тую ры зы ку су праць ся бе 

ці гэ та па слу жыць яму да дат ко вай 

аба ро най ад ал ка га ліз му. Важ ная 

са цы яль ная сі ту а цыя, у якой ча ла-

век вы хоў ва ец ца і рас це. Баць кі 

па він ны дэ ман стра ваць зда ро вы 

лад жыц ця і цвя ро засць. Ка лі дзі-

 ця — не важ на, яко га яно ўзрос ту, —

ба чыць, як чо ка юц ца за ста лом, 

у яго склад ва ец ца стэ рэа тып па во-

дзін: усім доб ра, ве се ла і гэ та аса-

цы ю ец ца з не чым свет лым. На ват 

та кія дро бя зі ма юць зна чэн не.

— Якія за раз па пу ляр ныя ме-

та ды ля чэн ня ал ка га ліз му?

— Па ды ход ва ўсім све це ад-

ноль ка вы — бія псі ха са цы я ду хоў-

ны. Ал ка га лізм — не толь кі ме ды-

цын ская праб ле ма, а са цы яль ная. 

Па ды ход так са ма па ві нен быць 

комп лекс ны, ад на го ме ды ка тут 

не да стат ко ва. Ва ўсім све це фар-

мі ру юць муль ты дыс цып лі нар ныя 

ка ман ды, ку ды, акра мя ўра чоў, 

ува хо дзяць псі хо ла гі, са цы яль ныя 

ра бот ні кі, юрыс ты — спе цы я ліс ты, 

якія не аб ход ны, каб аха піць усе

праб ле мы хво ра га. Рэ абі лі та цыя — 

гэ та вяр тан не ча ла ве ка з сін дро -

мам за леж нас ці да жыц ця. За га ды 

ал ка га ліз му па ру ша юц ца са цы яль-

ныя су вя зі: уз ні ка юць праб ле мы з 

пра цай, у сям'і, ка лі яна яшчэ за ха-

ва на, з акру жэн нем, сяб ра мі, су се-

дзя мі, з за ко нам. Ка лі за гэ та бя-

рэц ца толь кі ўрач, то і вы нік бу дзе 

ад на бо кім. Ён да па мо жа ад на віць 

унут ра ныя ор га ны: пад ле чыць пе-

 чань, «па чыс ціць» кроў, пра вя дзе

пад шыў ку. Але не на ла дзіць ся мей-

ныя ад но сі ны, ад но сі ны з сяб ра мі і 

не зной дзе ра бо ту... Ка лі ўсе гэ тыя 

праб ле мы не бу дуць вы ра ша ныя, 

то з ча сам па цы ент вер нец ца да 

ўжы ван ня ал ка го лю.

— Коль кі з тых лю дзей з сін-

дро мам за леж нас ці, якія звяр та-

юц ца па да па мо гу, мож на па спя-

хо ва вы ле чыць?

— Ка лі зай ма ец ца толь кі ме дык 

і не пры мя ня ец ца рэ абі лі та цыя — 

да 30 %, па цы ен ты ад наў ля юц ца і 

ў на ступ ны год пас ля ля чэн ня вя-

дуць цвя ро зы лад жыц ця. Ас тат нія 

70 % зры ва юц ца. Ка лі пры мя ня-

ец ца рэ абі лі та цыя, то 40—45 %. 

А ка лі браць пад ува гу поў ны курс 

рэ абі лі та цыі, то ліч ба ўзрас тае да 

75—80 %. Не ўсе, на жаль, пра хо-

дзяць поў ны курс.

— Во пыт якіх кра ін у ба раць-

бе з ал ка га ліз мам мог бы быць 

для нас ка рыс ным?

— Поль шчы і Шве цыі. І па мен-

та лі тэ це яны бліз кія да нас, і па 

тых ме та дах, якія пры мя ня лі. Гэ та 

спа лу чэн не аб ме жа валь ных мер з 

пра фі лак тыч ны мі — уз дзе ян не на

да ступ насць і на мен таль насць. 

У Шве цыі на 50 ты сяч на сель ніц тва 

пры па дае ўся го ад на кра ма, якая 

ганд люе ал ка го лем. У Мін ску — 

ад на на 500 ча ла век. Мож на коль кі 

хо ча це рас каз ваць пра шко ду ал-

ка го лю, але ка лі ча ла век ба чыць 

яго ў про да жы ў са мым шы ро кім 

асар ты мен це, то ўсе ўздзе ян ні аб-

ну ля юц ца.

Але на КРА ВЕЦ.

У ЗО НЕ РЫ ЗЫ КІ

«Мож на коль кі хо ча це 
рас каз ваць пра шко ду 
ал ка го лю, але ка лі ча ла век 
ба чыць яго ў про да жы 
ў са мым шы ро кім 
асар ты мен це, то ўсе ўздзе ян ні 
аб ну ля юц ца».

Доб рая тэн дэн цыяДоб рая тэн дэн цыя  

НЕ ДА ДНА
У ста лі цы зні жа ец ца спа жы ван не ал ка го лю

Так, за апош нія шэсць га доў коль касць чыс та га ал ка го лю ў год 

на ча ла ве ка зні зі ла ся з 12 літ раў да 8,8. Да рэ чы, тэн дэн цыя 

ак ту аль ная для ўсёй Бе ла ру сі. Акра мя та го, менш ста но віц ца і 

за леж ных ад ал ка го лю, а так са ма асоб, якія на фо не зло ўжы-

ван ня пе ра нес лі псі хо зы. Ця пер на ўлі ку ў ста лі цы зна хо дзіц ца 

ка ля 34 ты сяч ча ла век за мест ня даў ніх 38 ты сяч. Асноў ная гру па 

ры зы кі — асо бы ва ўзрос це ад 25 да 50 га доў, ме на ві та яны спа-

жы ва юць най боль шую коль касць спірт ных на по яў.

Як ад зна чыў Аляк сандр Алі шэ віч, шмат у чым ста ноў чыя вы ні кі да-

сяг ну ты дзя ку ю чы рэа лі за цыі дзяр жаў най пра гра мы «Зда роўе на ро да і 

дэ ма гра фіч ная бяс пе ка», якая раз лі ча на на 2016—2020 га ды. У рам ках 

гэ тай пра гра мы вель мі шмат ува гі ўдзя ля ец ца пра фі лак ты цы праб ле мы 

ал ка га ліз му. Пры чым у гэ тым кі рун ку пра цу юць не толь кі ўра чы, але і 

пе да го гі, су пра цоў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў.

— Ма ла ча ла ве ка спы ніць і «зняць са шклян кі» — не аб ход на ка-

рэк та ваць яго мыс лен не. З гэ тым ён са ма стой на спра віц ца не змо жа, 

па трэб на да па мо га спе цы я ліс та. У Мін ску з за леж ны мі пра цуе адзін 

дыс пан сер. У ам бу ла тор най служ бе ва ўсіх ра ё нах го ра да ёсць 20 ка-

бі не таў для да рос лых, 9 — для пад лет каў. Так са ма ёсць ста цы я нар нае

ад дзя лен не: вы дзя ля ец ца 331 кой ка, з іх шэсць рэ ані ма цый ных, — рас-

ка заў Аляк сандр Алі шэ віч. Усе ба ко вы па ды ход да ля чэн ня за леж нас ці, 

дзе ўхіл ро біц ца на пра фі лак ты ку і рэ абі лі та цыю пас ля ля чэн ня, рас паў-

сю джа ны ва ўсім све це, ён атры маў наз ву псі ха са цы я ду хоў ны.

Ад нак ёсць і ін шыя спо са бы ба раць бы са згуб най за леж нас цю. Адзін 

з іх — рост кош ту спірт ных на по яў, а так са ма аб ме жа ван не іх про да жу.

На шчас це, за апош ні час змен шы ла ся і коль касць за леж ных ад ал-

ка го лю пад лет каў. Ка лі ў 2014 го дзе на ўлі ку зна хо дзі лі ся 4,6 ты ся чы 

ма ла дых мін чан, то ця пер — 4,33 ты ся чы. Пра гэ та па ве да мі ла за гад чы-

ца пад лет ка ва га ад дзя лен ня Га рад ско га клі ніч на га нар ка ла гіч на га 

дыс пан се ра Люд мі ла ШПА КОЎ СКАЯ.

Да р'я КАС КО




