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БЯС ПЕЧ НЫХ ДОЗ 
НЕ IС НУЕ

— Жан на Вя ча сла ваў на, 

ча му лю дзi ўжы ва юць ал-

ка го ль i зло ўжы ва юць ім?

— Пач ну з та го, што 

ўсход нiм сла вя нам гiс та рыч-

на гэ та бы ло не ўлас цi ва. 

Ал ка голь прый шоў да нас з 

той част кi све ту, дзе вель мi 

спя кот на, шмат вi на гра ду i 

ма ла ва ды. Са ста ра жыт-

на сцi лю дзi за ўва жы лi, што 

той жа вi на град ны сок, якi 

за бра дзiў, мож на вы ка рыс-

тоў ваць як дэз ын фi ку ю чы 

сро дак. У спё ку пра дук ты 

хут ка псу юц ца, та му пад час 

яды ўжы ва лi ал ка голь, каб 

па збег нуць атруч ван няў.

Уво гу ле сло ва «ал ка голь» 

араб ска га па хо джан ня i пе-

ра кла да ец ца як «за бi ра ю чы 

ро зум», «адур мань ва ю чы». 

На на шы сла вян скiя тэ ры-

то рыi ал ка голь прый шоў не 

так даў но, пры чым на вяз ваў-

ся штуч ным чы нам. У ча сы 

Ра сiй скай iм пе рыi фар му ля-

ры, пад пi са ныя дзяр жаў ны мi 

чы на мi, прад пiс ва лi лю дзям 

ужы ваць ал ка голь. У кож най 

мяс цо вас цi бы лi ад чы не ны 

корч мы, i лю дзей аба вяз ва-

лi тра цiць там пэў ныя су мы. 

З тых, хто не пры хо дзiў, усё 

роў на спа га ня лi гэ тыя гро-

шы: п'еш — не п'еш, не важ-

на, гро шы па вi нен ад даць. 

Ал ка голь ная пра мыс ло-

васць у той час вы дзя ля ла 

вя лi кiя срод кi на раз вiц цё 

чы гун кi i iн шыя па трэ бы за 

пра ва про да жу ал ка го лю. 

А па коль кi лю дзi яго не на-

бы ва лi, iх да во дзi ла ся пры-

му шаць. У 1858 го дзе на ват 

па ча лi ся ан ты ал ка голь ныя 

бун ты, пад час якiх лю дзi на-

па да лi на шын кi i корч мы i 

вы лi ва лi ал ка голь. Вя до ма, 

што за два га ды гэ тых бун-

таў 11 ты сяч ча ла век бы ло 

ад праў ле на на ка тар гу. Але 

ал ка голь усё ж та кi пры жыў-

ся на на шых тэ ры то ры ях.

Шэ раг пры чын пад штур-

хоў ва юць лю дзей на ўжы-

ван не спiрт но га. Рас сла бiц-

ца пас ля цяж ка га пра цоў на-

га дня цi для за да валь нен ня, 

ка лi доб ра па пра ца ваў. Усё 

дрэн на — так са ма на го да. 

Бя да цi ра дасць — у нас 

усё гэ та пры ня та су пра ва-

джаць ал ка го лем — вы пiць 

за зда роўе ма ла дых, но ва-

на ро джа на га, пра во дзiць 

па мер ла га. Але па мыл ко-

ва гэ та лi чаць на шы мi ста-

ра даў нi мi звы ча я мi. Ся род 

роз ных пра фе сiй ных груп 

ёсць быц цам бы свае кар-

па ра цый ныя тра ды цыi, але 

ўсё гэ та штуч на пры ду ма-

нае. Ёсць на ват вер шык: 

«Ад да ты да да ты ха джу 

не пад да ты. А на го ду мож-

на знай сцi кож ны дзень». 

Вы хад ны — вы пiў, лю бi мая 

ка ман да вый гра ла — вы пiў, 

прай гра ла — так са ма.

— Коль кi ча су па трэб на, 

каб сфар мi ра ва ла ся за-

леж насць? Ка лi зло ўжы-

ван не па чы нае ад люст-

роў вац ца на знеш нас цi?

— Не заў сё ды па ча ла ве-

ку бач на, што ён зло ўжы вае 

спiрт ным. Ка лi бач на, гэ та ўжо 

сур' ёз ная ста дыя за хвор ван-

ня. За якi час сфар мi ру ец ца 

за леж насць, скла да на ад на-

знач на ска заць, гэ та вель мi 

iн ды вi ду аль на. Тут мае зна-

чэн не i ге не тыч ны фак тар, i 

са цы яль ны, i на ват муж чы на 

гэ та цi жан чы на. Важ ны i бiя-

ла гiч ны фак тар. У нас ёсць 

фер мент — ал ка голь дэ гiд-

ра ге на за. I ад та го, як ён 

спраў ля ец ца з раз бу рэн нем 

ал ка го лю, як хут ка на сту пае 

аб сцi нент ны (па хмель ны) сiн-

дром, за ле жыць раз вiц цё ал-

ка голь най за леж нас цi. Хтось-

цi спi ва ец ца за год, хтось цi 

ўсё жыц цё ўжы вае ней кую 

коль касць ал ка го лю i не мае 

та кiх на ступ стваў.

— Цi iс нуе бяс печ ная 

до за ал ка го лю?

— Для лю дзей ус ход не-

сла вян ска га ты пу бяс печ-

ная до за ал ка го лю роў ная 

ну лю. Гэ та зноў-та кi звя за-

на з на яў нас цю фер мен-

ту ал ка голь дэ гiд ра ге на за. 

Мне час та су пя рэ чаць, што 

iталь ян цы цi гру зi ны п'юць 

ста ло вае вi но кож ны дзень 

i не спi ва юц ца. Ад нак у паў-

днё вых на цый iн шая ге не ты-

ка. Паў ноч ныя на ро ды спi-

ва юц ца вель мi хут ка, бо ў iх 

уво гу ле ня ма ал ка голь дэ гiд-

ра ге на зы. У нас гэ та га фер-

мен ту ма ла. Та му нам ал ка-

голь лепш не ўжы ваць.

Ка лi ча ла век усё ж вы пi-

вае, то па вi нен пры трым лi-

вац ца пэў ных ме жаў. Ёсць 

най менш не бяс печ ныя до зы 

ал ка го лю. Яны так са ма на-

но сяць шко ду ар га нiз му, але 

ка лi не ўжы ваць спiрт ное сiс-

тэ ма тыч на i не пе ра вы шаць 

гэ ту до зу, то ар га нiзм ад но-

вiц ца. За ве чар жан чы на мо-

жа вы пiць не больш ад ной 

стан дарт най до зы (так зва-

ны дрынк), гэ та 10 гра маў 

чыс та га спiр ту, або 25 мл га-

рэл кi, цi 125 мл су хо га вi на, 

ка лi яно ма ца ва нае — 50 мл. 

Для муж чын гэ та два дрын-

кi — 50 мл моц на га ал ка го-

лю. Пры гэ тым аба вяз ко вая 

ўмо ва — два цвя ро зыя днi 

на ты дзень. Нi ў якiм ра зе 

нель га ра зу мець гэ та як за-

клiк пiць кож ны дзень, акра-

мя двух.

НЕ БЯС ПЕЧ НЫЯ 
СIМП ТО МЫ: 
ШТО ДЗЁН НЫ 
ПРЫ ЁМ, 
НА РАС ТАН НЕ 
ДО ЗЫ

— Як блiз кiм вы зна-

чыць, што ча ла век па ды-

шоў да не бяс печ най мя жы 

i трэ ба дзей нi чаць?

— У пер шую чар гу гэ та 

стра та коль кас на га кант-

ро лю — ка лi ён сеў пiць, то 

на пi ва ец ца да бяс па мяц тва. 

Тут трэ ба бiць тры во гу i па-

чы наць раз мо ву аб тым, што 

вас не па ко iць праз мер нае 

ўжы ван не ал ка го лю. Акра-

мя та го, ёсць яшчэ шэ раг 

пры кмет: па чы на ец ца што-

дзён ны пры ём, на рас тан не 

до зы, ча ла век па ста ян на 

шу кае на го ду вы пiць.

— Што па вiн ны ра бiць 

блiз кiя? Як да па маг чы, а 

не на шко дзiць?

— Блiз кiя па вiн ны раз-

маў ляць, пры чым не ў фор-

ме скан да лаў. Так устро е ны 

ча ла век, што чым больш 

яму за ба ра няць, тым больш 

ён па ру шае. Раз маў ляць 

вар та з кло па там пра зда-

роўе — яго i на ва коль ных. 

«Ты ўчо ра да зво лiў са бе 

лiш няе, сён ня ад чу ва еш 

ся бе дрэн на», «Ты ўпаў i 

зла маў ру ку», «У ця бе за-

бра лi «пра вы». Са цы яль ныя 

на ступ ствы цi ме ды цын скiя 

з'яўля юц ца, i на гэ та трэ ба 

мяк ка ўказ ваць. Пра па ноў-

ваць пай сцi па да па мо гу да 

спе цы я лiс таў.

Сён ня ў на шым дыс пан-
се ры, ды i ва ўсёй кра i не 
ёсць ана нiм ны пры ём на 
плат най асно ве. Мож на не 
на зываць на ват сваё проз вi-
шча, акра мя тых вы пад каў, 
ка лi не аб ход на вы пiс ка прэ-
па ра таў-псi ха тро паў. Ча сам 

сло вы блiз кiх ус пры ма юц ца, 

як прад узя тасць, маў ляў, 

ма цi на мя не на га вор вае, 

я п'ю, як усе — па свя тах. 

Тут так са ма лепш па раз маў-

ляць з ура чом. Ча сам толь кi 

спе цы я лiст да па мо жа ра за-

брац ца, што ў ча ла ве ка ёсць 

праб ле ма. Ка тэ га рыч ных 

за яў «Ты ал ка го лiк» ра бiць 

так са ма не трэ ба, пра гэ та 

мо жа ска заць толь кi ўрач. 

Лепш уга ва рыць пай сцi на 

раз мо ву са спе цы я лiс там, 

пры чым ра зам.

— Ка лi ча ла век пас ля ля-

чэн ня ней кi час тры ма ец -

ца, по тым зры ва ец ца 

i зноў па чы нае пiць, i так 

па ко ле ця гам не каль кiх 

га доў, што ў та кiм вы пад-

ку ра бiць? Цi вар та ля чыць 

та ко га ча ла ве ка? Цi мож на 

яго вы ле чыць?

— Пра вы ле чыць раз мо-

ва, хут чэй за ўсё, не iдзе. 

Ал ка га лiзм — гэ та хра нiч-

нае за хвор ван не, i як ва ўсiх 

хра нiч ных хва роб, тут ёсць 

пе ры яд аб васт рэн ня i пе-

ры яд рэ мi сii. I гэ ты чар го вы 

зрыў — пе ры яд аб васт рэн-

ня. Сён ня мно гiя нар ко ла гi 

сы хо дзяц ца на тым, што гэ та 

нар маль на. Не трэ ба апус-

каць ру кi, а вар та зма гац ца 

за ча ла ве ка да лей. I са мо-

му па цы ен ту, якi ле чыц ца, 

зноў трэ ба iс цi да док та ра 

i па чы наць усё за на ва. Ал-

ка га лiзм — хва ро ба, ка лi 

па ку туе ду ша i це ла. Це ла 

ад на вiць ляг чэй, а вось ду-

шу да во дзiц ца ля чыць га да-

мi. Гэ та ра бо та псi хо ла гаў, 

псi ха тэ ра пеў таў, псi хi ят раў. 

Да ка пац ца да пры чы ны, 

што штур хае ча ла ве ка на 

чар го вы за пой, ча го яму 

не ха пае, заў сё ды ня прос-

та. Ужы ван не ал ка го лю — 

гэ та сы ход ад рэ ча iс нас цi. 

Вы свет лiць, ча му ча ла век 

сы хо дзiць — гэ та ра бо та 

не ад на го ме ся ца i на ват 

го да. Та му вар та ўсве дам-

ляць, што ля чэн не — гэ та не 

толь кi пра ка пац ца i за ка дзi-

ра вац ца. Гэ та ра бо та з псi-

хо ла га мi, псi ха тэ ра пеў та мi, 

на вед ван не гру пы ана нiм-

ных ал ка го лi каў, у тым лi-

ку на вед ван не блiз кi мi груп 

для су за леж ных. Там ву чаць 

пра вiль ным па во дзi нам, каб 

не бы ло за ган на га кру га, бо 

ча сам i блiз кiя ўцяг ну тыя ў 

гэ ту за леж насць, i сва i мi па-

во дзi на мi, як гэ та нi сум на, 

пад штур хоў ва юць на ўжы-

ван не i чар го вы за пой.

ЯК ЗМА ГАЦ ЦА 
З СУ ХIМ ЗА ПО ЕМ

— Ка лi ча ла век сы хо-

дзiць у за пой раз у ме-

сяц-два на не каль кi дзён, 

по тым са ма стой на вы хо-

дзiць i не п'е ней кi час, гэ-

та так са ма ал ка га лiзм?

— Так. I як пра вi ла, ча ла-

век прад чу вае на ступ лен не 

гэ та га пе ры я ду. I ў та кiм вы-

пад ку ён сам па вi нен шу каць 

да па мо гi. Блiз кiя, якiя жы-

вуць по бач, мо гуць гэ та так-

са ма ба чыць i ад чу ваць па 

ней кiх пры кме тах. I так са ма 

мо гуць пры вес цi да ўра ча.

Перш чым та кi ча ла век 

па чы нае пiць, у яго з'яў ля ец-

 ца псi ха ла гiч ны на строй. 

Яму мо жа снiц ца, што ён 

ужы вае ал ка голь — гэ та 

так зва нае су хое п'ян ства. 

Ён па чы нае ўспа мi наць, ма-

дэ ля ваць пра цэс, свае ад-

чу ван нi, i толь кi по тым, ка лi 

свое ча со ва не прый шоў да 

ўра ча, зры ва ец ца.

— З да па мо гай ура ча з 

су хiм за по ем мож на спра-

вiц ца?

— Так, яго мож на пе ра-

рваць — i псi ха тэ ра пi яй, i пры-

зна чэн нем пад трым лi ва ю -

чых прэ па ра таў. На жаль, 

не заў сё ды на шы па цы ен ты 

да гэ та га га то вы, хоць з'яў-

ля ец ца ўсё больш лю дзей, 

якiя пры хо дзяць свое ча со ва. 

Мы па пя рэдж ва ем, што та-

кое мо жа быць, i тыя, хто хо-

ча па зба вiц ца ад праб ле мы, 

кант ра люе ся бе, пры хо дзяць 

да ўра ча за га дзя. Без умоў-

на, тут па трэб на вя лi кая сi ла 

во лi i пра ца над са бой. Да па-

ма гае ў та кiм вы пад ку на ват 

на вед ван не груп ана нiм ных 

ал ка го лi каў.

— Зда ец ца, што на ша 

мо ладзь усё больш ад-

дае пе ра ва гу зда ро ва му 

спо са бу жыц ця. Цi ёсць 

пад лет кi з ды яг на зам ал-

ка га лiзм?

— У Мiн ску, на прык лад, 

уся го адзiн пад ле так з сiн-

дро мам за леж нас цi. Са-

праў ды ся род мо ла дзi ёсць 

трэнд на зда ро вы спо саб 

жыц ця, на жаль, гэ та толь-

кi ча мусь цi не да ты чыц ца 

элект рон ных цы га рэт. Але 

пад лет ка вы ўзрост — час 

проб i экс пе ры мен таў, ка-

лi яны лi чаць, што мо гуць 

па спра ба ваць цы га рэ ты 

i ал ка голь. I ка лi за гэ тым 

за ня ткам трап ля юць у по ле 

зро ку на стаў нi каў i мi лi цыi, 

то на кi роў ва юц ца да нас — 

на раз мо вы i пра фi лак тыч-

ную ра бо ту. Са шкод ны мi 

на ступ ства мi ад ал ка го лю у 

нас на дыс пан сер ным на зi-

ран нi зна хо дзiц ца 1058 пад-

лет каў, якiя ўжы ва лi спiрт-

ное i тра пi лi ў по ле зро ку 

пе да го гаў i мi лi цыi. Год ад 

го ду мы канстатуем знi жэн-

не гэ тых лiч баў. Гэ так жа i 

коль касць да рос лых на дыс-

пан сер ным улi ку знi жа ец -

ца. Та му мож на мер ка ваць, 

што на ша на цыя вы бi рае 

зда ро вы спо саб жыц ця. 

I мы па ча лi на бы ваць пэў-

ную куль ту ру пiц ця.

— Якiя ця пер ме та ды ля-

чэн ня ад ал ка га лiз му эфек-

тыў ныя i па пу ляр ныя?

— Час та ля чэн не ана нiм-

нае, i ў нас шмат пры ват ных 

мед цэнт раў, якiя аказ ва юць 

та кiя па слу гi. Та му вы лу-

чыць пэў ны ме тад скла да на. 

I «пад шыў ка», i «ка дзi ра ван-

не» ка рыс та юц ца па пу ляр-

нас цю. Больш на дзей най у 

на сель нiц тва лi чыц ца «пад-

шыў ка»: ка лi ўвя лi ле кi, то 

зда ец ца, што гэ та больш 

эфек тыў на, чым ра бо та 

псi ха тэ ра пеў та. Ёсць яшчэ 

та кое па мыл ко вае мер-

ка ван не, што ка дзi роў ка 

ўздзей нi чае на мозг, ча ла-

век ро бiц ца не зу сiм адэ-

кват ны. На са май спра ве 

псi ха ла гiч ная ка дзi роў ка не 

ўплы вае на ра зу мо выя i ха-

рак та ра ла гiч ныя асаб лi вас-

цi ча ла ве ка. Хут чэй за ўсё 

яны бы лi i ра ней, прос та iх 

спiс ва лi на тое, што ча ла век 

п'я ны. Або са праў ды ад бы-

лi ся зме ны ха рак та ру пад 

уз дзе ян нем ал ка го лю.

Усё больш за па тра ба ва-

ныя апош нiм ча сам рэ абi лi-

та цый ныя пра гра мы. У нас 

iх на сён ня тры. «Вя сёл-

ка» — на ана нiм най плат най 

асно ве, але больш па пу ляр-

ная яна ў нар кас па жыў цоў. I 

яшчэ дзве бяс плат ныя рэ абi-

лi та цый ныя пра гра мы. Па-

цы ен ты, якiя ста яць на ўлi ку, 

пас ля ад наў лен ня це ла — 

дэ ток су — ле чаць ду шу. 

У ста цы я на ры яны пра во-

д зяць 28 дзён.

— Цi бу дуць мець вы нi-

кi аб ме жа валь ныя ме ры 

ў на шым гра мад стве? Цi 

трэ ба рэгуляваць коль-

касць ма га зi наў, якiя пра-

да юць ал ка голь, па вя лiч-

ваць яго кошт, каб зра бiць 

менш да ступ ным?

— За ба ро ны про да жу 

ал ка го лю па ча се не вель мi 

эфек тыў ныя. У на шых лю-

дзей у ад каз уз нi кае жа дан-

не ку пiць пра за пас, а ка лi 

ку пi лi, зна чыць, трэ ба ўсё 

вы пiць. За ба ро ны звы чай на 

пры вод зяць да зва рот на га 

эфек ту. Па вiн на быць пра-

вiль ная цэ на вая па лi ты ка i 

ска ра чэн не пунк таў про да-

жу моц на га ал ка го лю.

Для нас мо жа быць ка рыс-

ны во пыт кра iн, блiз кiх нам па 

мен та лi тэ це. Гэ та Скан ды наў-

скiя кра i ны, а так са ма Поль-

шча. У Скан ды наў скiх кра i-

нах, на прык лад, у Шве цыi, 

моц ны ал ка голь пра да ец ца 

толь кi ў ал ка мар ке тах, якiя 

раз мя шча юц ца за го ра дам. 

Пры чым каш туе ён ня тан на. 

У го ра дзе мож на ку пiць толь-

кi ал ка голь ныя на поi з нiз кiм 

утры ман нем спiр ту — да 3,5 

гра ду са. Я згод на з тым, што 

моц ны ал ка голь па вi нен каш-

та ваць до ра га.

Што год Су свет ная ар-

га нi за цыя ахо вы зда роўя 

ўста наў лi вае рэй тынг кра iн 

па ўжы ван нi ал ка го лю. У iм 

улiч ва ец ца на сель нiц тва ад 

15 га доў i ста рэй шае, збi ра юц -

ца да ныя аб про да жах, пад-

лiч ва ец ца за воз ны, не ле-

галь ны ал ка голь, якi пры-

сут нi чае ў лю бой кра i не. 

У 2014 го дзе мы лi дзi ра ва лi 

ў гэ тым рэй тын гу — на ду-

шу на сель нiц тва пры па да ла 

больш за 17 лiт раў чыс та га 

спiр ту. Праў да, у той год на-

ша кра i на пры ма ла чэм пi я-

нат све ту па ха кеi, а зна чыць 

ме ла мес ца пры воз нае ўжы-

ван не — бы ло шмат ту рыс-

таў, про да жы па вя лi чы лі ся. 

Поль шча та ды ў рэй тын гу 

так са ма бы ла ў дзя сят цы. 

Яны пай шлi шля хам па вы-

шэн ня ак цы заў на моц ны 

ал ка голь i змян шэн ня на 

сла бы. У гэ тым ёсць сэнс i з 

пунк ту по гля ду ме ды цы ны: 

у рэ анi ма цыю i так сi ка ла  гiч-

ныя ад дзя лен нi трап ля юць 

лю дзi, якiя ўжы ва юць моц-

ны ал ка голь. У Поль шчы 

змен шы ла ся як коль касць 

атруч ван няў ал ка голь ны-

мi на по ямi, так i коль касць 

ужы ван ня.

Мы так са ма вый шлi з 

дзя сят кi лi да раў гэ та га рэй-

тын га. Але ўсё роў на ма ем 

больш за 11 лiт раў на ду шу 

на сель нiц тва. Су свет ная ар-

га нi за цыя ахо вы зда роўя лi-

чыць, што ка лi ўжы ван не на 

ду шу на сель нiц тва пе ра вы-

шае во сем лiт раў, то iдзе вы-

мi ра нне на цыi. Та му па куль 

мы ўсё роў на пад па гро зай.

Але на КРА ВЕЦ.

IС ЦI НА НЕ Ў ВI НЕ!
Як свое ча со ва рас па знаць ал ка га лiзм i чым да па-

маг чы блiз ка му, якi спi ва ец ца? Цi iс ну юць бяс печ-

ныя до зы ал ка го лю? Ча му пад час ля чэн ня бы ва юць 

зры вы i як не апус цiць ру кi ў та кiм вы пад ку? Во пыт 

якiх кра iн у ба раць бе з п'ян ствам мо жа быць для нас 

ка рыс ны? Пра гэ та i iн шае мы па га ва ры лi з на мес нi-

кам га лоў на га ўра ча па ам бу ла тор ным раз дзе ле ра-

бо ты Мiнск ага га рад ско га клi нiч на га нар ка ла гiч на га 

дыс пан се ра Жан най IС ТО МI НАЙ.


