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«Я Ў МІ НУ ЛЫМ — 
НАР КА МАН»

— Нар ка ма нію я па раў ноў ваю 
з вай ной, у якой cупрацьстаяць 
два ба кі: лю дзі, якія спа жы ва юць, і 
тыя, хто не спа жы вае. Я пе ра лез у 
дру гі акоп і на по лі бою збі раю па-
ра не ных, каб пе ра цяг нуць на свой 
бок, — за ўва жае Аляк сандр. — Ра-
ней і ўя віць не мог, што бу ду ды рэк-
та рам фон ду, які да па ма гае ал ка- і 
нар ка за леж ным. У мя не баць ка вай-
ско вец, услед за ім я пры ехаў у Бе-
ла русь. Быў ка нец 90-х. Я не ве даў, 
дзе ся бе пры мя ніць. Тра піў у но вую 
кам па нію, у якой нор май бы ло ў вы-
хад ныя ўжы ваць ма ры ху а ну. Ка лі 
ча ла век ма ла ды, ён усё ўспры мае 
за чыс тую ма не ту, і зда ва ла ся, ні-
чо га кеп ска га з гэ та га не бу дзе. Ужо 
праз 3-4 ме ся цы зра зу меў, што не 
ма гу спра віц ца. Мне ста ла дрэн на 
без наркотыка. З гэ та га мо ман ту 
па чы на ец ца ба раць ба. Ін фар ма цыі 
аб са лют на ні я кай ня ма, у якія дзве-
ры гру каць, не ве да еш. Нар ко ты кі 
цал кам ава лод ва юць тва ёй во ляй. 
Уяў ля е це, у якой не ад па вед нас ці да-
во дзіц ца жыць за леж на му ча ла ве ку, 
ка лі ўнут ра ны го лас га во рыць, што 
так не па він на быць, ты не хо чаш 
так жыць, а фі зіч ны стан пры му шае 
па ста ян на ўжы ваць, каб хоць не як 
аб лег чыць лом ку...

Унут ра ная па трэ ба рас ла, пай шлі 
больш цяж кія нар ко ты кі: ге ра ін, ме-
та дон і гэ так да лей.

— Але ка лі б бы ла ін фар ма цыя 
пра тое, дзе шу каць па ра тун ку, на-
пэў на, уда ло ся б ра ней вы зва ліц ца 
ад гэ тай бя ды?..

— Са праў ды, мно гія нар ка ма ны 
не тое, што не ха це лі за вя заць — 
яны не маг лі, бо не ве да лі, ку ды 
іс ці, хто змо жа да па маг чы. Бы ла 
ін фар ма цый ная бла ка да. Афі цый-
на нар ка ма ніі не бы ло. Яна іс на ва-
ла толь кі на ўзроў ні дэ так сі ка цыі. 
Для за леж на га ча ла ве ка зняць сін-
дром — гэ та спра ва двух тыд няў, а 
што ра біць з ім да лей ні хто не ве-
даў. Па ра ды на кшталт «ідзі і больш 
не ка лі ся» не дзей ні ча лі. У той час 
усю ды спра ба ва лі на вя заць дум ку, 
што «бы лых» не бы вае, што ў лю-
бым вы пад ку ця бе ча кае смерць, і 
толь кі яна вы ра туе ад па кут. У ма-
ім жыц ці бы ло ка ля 7-8 пе ра да зі ро-
вак. Гэ та быў цяж кі час, рэ ані ма цыі. 
Апош нім ра зам, ка лі я зна хо дзіў ся ў 

баль ні цы, па чуў раз мо ву дак та роў, 
якія ўжо «спі са лі» мя не. І для мя не 
гэ та ста ла моц най ма ты ва цы яй, каб 
да ка заць ад ва рот нае. Дзя куй Бо гу, 
я па чуў, што ў не ка то рых ма ла дых 
лю дзей гэ та атрым лі ва ец ца. І тра піў 
у цэнтр, дзе атры маў комп лекс ную 
рэ абі лі та цыю.

— Спа чат ку мы зай ма лі ся кан-
суль та ван нем у рэ абі лі та цый ным 
фон дзе «Фе нікс», а по тым вы ра шы-
лі, што на за па ша ных во пы ту і ве даў 
да стат ко ва, каб зай мац ца комп лекс-
най не дзяр жаў най ста цы я нар най рэ-
абі лі та цы яй, — уклю ча ец ца ў раз мо-
ву Мак сім. — Наш рэ абі лі та цый ны 
цэнтр бу дзе пра ца ваць па аў тар скай 
пра гра ме, у ра бо це якой пры ма юць 
удзел як са мі за леж ныя, так і спе цы-
я ліс ты ў га лі не псі ха ло гіі і ме ды цы-
ны. За асно ву ўзя та пра гра ма, якая 
пры мя ня ец ца ў су свет ных прак ты ках 
рэ абі лі та цыі нар ка- і ал ка за леж ных. 
Гэ та тое, што да па маг ло нам са мім. 
Я так са ма ў мі ну лым — нар ка ман, а 
ў 2003 го дзе знай шоў вый сце з гэ тай 
праб ле мы. Зы хо дзя чы з улас на га во-
пы ту, па ста ян ных вы сіл каў над са бой 
атры маў шанц да па ма гаць лю дзям і 
пры гэ тым да па ма гаць са бе. А сён ня 
я гля джу на праб ле му яшчэ глы бей, 
бо атрым лі ваю дру гую вы шэй шую 
аду ка цыю — псі ха ла гіч ную.

Ме ды ка мен ты па трэб ны за-
леж на му ча ла ве ку толь кі пер шыя 
2 тыд ні. Па цы ент атрым лі вае дэ токс 
у дзяр жаў ных ме ды цын скіх уста но-
вах. З яго вы вод зяць рэ чы вы, якія 
вы клі ка юць лом ку. Пас ля та го, як 
па цы ент «пра ка паў ся» ў нар ка ло гіі, 
фі зіч на яму быц цам не дрэн на, але 
псі ха ла гіч на ён не га то вы спы ніц ца. 
Ча ла век не змя ніў ся, за ста лі ся тыя 
ж схе мы па во дзін, уза е ма ад но сі ны 
з людзь мі, стэ рэа тып ныя рэ ак цыі на 
пэў ныя рэ чы. Боль шасць па цы ен-
таў, якія вы хо дзяць з ме ды цын скіх 
уста ноў, зноў па чы на юць ужы ваць 
нар ко ты кі.Та му ні што лепш не па-
ды хо дзіць для рэ абі лі та цыі, як пра-
цяг лая (ка ля 6 ме ся цаў) іза ля цыя. 
Важ на да стаць ча ла ве ка са звык ла-

га, на ват агрэ сіў на га ася род дзя, дзе 
сяб ры, зна ё мыя ўжы ва юць нар ко ты-
кі, і на ват сям'я пад трым лі вае яго 
ў спа жы ван ні, хоць збо ку зда ец ца, 
што гэ та не так.

«НЕШ ТА 
БЫ ЛО ПА РУ ША НА»

— А ча му лю дзі ста но вяц ца 
нар ка ма на мі?

Мак сім: Я даў но не ве ру ў вы-
пад ко вас ці. Ка лі ча ла век тра піў у 
кам па нію, дзе ўжы ва лі нар ко ты кі, 
гэ та му па пя рэд ні чаў шэ раг па дзей. 
Неш та бы ло па ру ша на: як пра ві ла, 
гэ та кан флік ты ў сям'і, са цы яль ных 
ін сты ту тах. Не бы вае та ко га, каб са-
ма да стат ко вы ча ла век, у яко га ўсё 
доб ра, рап там зай шоў да сяб ра, які 
пра па нуе па спра ба ваць нар ко тык.

Аляк сандр: З мо ман ту пер ша га 
ўжы ван ня гіс то рыі за леж ных лю дзей 
на пі са ны як пад ка пір ку. Мя ня юц ца 
толь кі тва ры. Усё ас тат няе — праб-
ле мы з за ко нам, са зда роў ем, па ру-
шэн не са цы яль ных су вя зяў, стра та 
сяб роў, зна ё мых — ад ноль ка вае. 
На ша за да ча — да ка пац ца, ад ча го 
ча ла век па чы нае спа жы ваць, раз-
блы таць клу бок за леж нас цяў і знай-
сці тыя псі ха ла гіч ныя траў мы, якія 
яму бы лі на не се ны. Лік ві ду ем гэ ты 
не да хоп — змо жам да па маг чы.

— Ня ўжо сям'я са дзей ні чае 
нар ка ма ніі?

М: Стан за леж на га на ўпрост звя-
за ны са стаў лен нем да праб ле мы 
баць коў. Су за леж насць — так са ма 
хва ро ба. Та му асоб на мы пра цу ем і 
з бліз кі мі па цы ен та.

А: З вы гля ду сям'я мо жа быць 
ідэа льнай. Су се дзі дзі вяц ца, ча му ў 
та кіх баць коў дзі ця ста ла нар ка ма-
нам. Але спра ва ў тым, што час та на 
лю дзях мы ад ны, а до ма, ка лі за чы ня-
юц ца дзве ры, — ін шыя. На прык лад, 
баць ка кры чыць на ма ці, яна пла ча, а 
ў дзі ця ці — псі ха ла гіч ная траў ма. Бы-
вае, што і праз мер ны кло пат на но сіць 

шко ду, бла кі руе во лю ча ла ве ка, яго 
па тэн цы ял. Да нас на кан суль та цыю 
трап ля юць ма ла дыя лю дзі, якім мо жа 
быць за 30. Але ка лі раз маў ля еш з 
імі, ад чу ва еш, што па во дзі ны іх, як у 
15-га до ва га, за яко га ўсё вы ра ша юць 
баць кі, да юць гро шы на кі шэн ныя 
вы дат кі. Ка лі ма ла дыя лю дзі трап ля-
юць у праб ле му, прос та ў кан флікт з 
баць ка мі, яны не ве да юць, што ра-
біць, ідуць у двор, дзе ім пра па ну юць 
вый сце, якое іх за да валь няе. Пры-
вы кан не да спай су і роз ных ку рыль-
ных су ме сяў ад бы ва ец ца прак тыч на 
з пер ша га-дру го га ра зу.

— І баць кам, чые дзе ці толь кі 
ад ной чы па спы та лі нар ко тык, ужо 
трэ ба пры маць ме ры?

А: Ка лі ў вас з'я ві лі ся па да зрэн ні, 
што бліз кія ўжы ва юць нар ко ты кі, не-
аб ход на звяр тац ца да спе цы я ліс таў, 
тэ ле фа на ваць, пры яз джаць і ха ця б 
атрым лі ваць ін фар ма цыю пра тое, 
што мо жа быць да лей. На ша да па-
мо га ана нім ная! Час та сям'я ба іц ца 
рас ка заць аб праб ле ме. Не хо ча, каб 
пра яе да ве да лі ся су се дзі, ка ле гі. 
Нар ка ман ба чыць, што род ныя імк-
нуц ца мас кі ра ваць яго за леж насць, і 
па чы нае імі ма ні пу ля ваць. Каб толь кі 
не вы но сіць гэ ту праб ле му ў свет, 
баць кі га то вы на ват ад ку піц ца.

ЧЫМ ХУТ ЧЭЙ, 
ТЫМ ЛЕПШ

— Ча му нель га за цяг ваць?
А: Вы не ве да е це, што спа жы ва е-

це, якую да зі роў ку сён ня пра па на ваў 
ды лер. І кож нае спа жы ван не мо жа 
стаць для ча ла ве ка апош нім. Эле-
мен тар ны прык лад. Да нас звяр та-
ец ца па цы ент і га во рыць, што хо ча 
спы ніц ца, але сён ня не га то вы ехаць 
на рэ абі лі та цыю. На на ступ ны дзень 
тэ ле фа нуе яго ма ці — і мне да во-
дзіц ца ехаць у рэ ані ма цыю, дзе ўра-
чы 3 га дзі ны зма га юц ца за жыц цё 
гэ та га па цы ен та... Яго ад ра та ва лі, і 
толь кі пас ля гэ та га ён пры няў ра шэн-
не ехаць на рэ абі лі та цыю.

— Што ра біць бліз кім, ка лі нар-
ка ман ад маў ля ец ца ад ля чэн ня?

А: Пры хо дзіць да нас. Мы пра-
во дзім ам бу ла тор ны пры ём па цы-
ен таў і іх баць коў (га рад скі тэ ле-
фон — +375172999805, ма біль-
ны — +375291037575). Мы на ву чым 
баць коў так ся бе па во дзіць, каб іх 
дзі ця пе ра ста ла ўжы ваць рэ чы ва, 
пад ка жам, як уга ва рыць пай сці ў 
рэ абі лі та цый ны цэнтр. Ка лі ў іх ня-
ма сіл, каб пры вес ці дзі ця да нас, 
вы яз джа ем на дом. Мы ве да ем псі-
ха ло гію за леж на га ча ла ве ка, і на ват 
раз мо ва да па ма гае па вяр нуць яго ў 
бок рэ абі лі та цыі.

М: Пры чым гэ та мо жа спра ца ваць 
не ад ра зу, хтось ці пры хо дзіць і праз 
паў го да. Мно га вы пад каў, ка лі з ча-
ла ве кам па га ва ры лі, ён ад мо віў ся ад 
да па мо гі, за пэў ніў, што сам спра віц-
ца. Спа жы вае да лей, да хо дзіць да 
свай го ўлас на га дна, але згад вае, 
што вый сце ёсць.

— Атрым лі ва ец ца, нар ка ма ны 
па да па мо гу звяр та юц ца толь кі 
та ды, ка лі ўсё дрэн на. А ці мож на 
спы ніць іх, па куль ім быц цам бы 
доб ра?

А: Мож на пра ца ваць з баць ка мі. 
Мож на штуч на ства раць не пры маль-
ныя ўмо вы, каб хут чэй пад штурх нуць 
дзі ця да ней кіх ста ноў чых зру хаў. Не 
трэ ба «пад сіл коў ваць» за леж насць. 
Доб рае ася род дзе для ўжы ван ня 
нар ко ты каў — гэ та ка лі ча ла век мо-
жа вяр тац ца да моў у чыс ты ло жак 
да поў на га ха ла дзіль ні ка, атрым лі-
ваць кі шэн ныя гро шы. Я раю баць-
кам не ад чы няць дзве ры, ка лі іх сын 
вяр та ец ца да моў пас ля ўжы ван ня. 
Ня хай зра зу мее, што вы не га то вы 
пры маць яго за леж на га. Трэ ба раз-
мя жоў ваць, дзе дзі ця, а дзе яго за-
леж насць. Мы га то вы дзя ліц ца сва ім 
ба чан нем праб ле мы і во пы там, вы-
сту паць з лек цы я мі ў на ву чаль ных 
уста но вах. Нар ка ма нія ма ла дзее. З 
пры хо дам у Бе ла русь сін тэ тыч ных 
нар ко ты каў ды пад вы гля дам роз ных 
ку рыль ных су ме сяў стаў звык лым 
той факт, што ку рыць па чы на юць у 
да во лі ран нім уз рос це. Ча ла век не 
ра зу мее ў поў най ме ры сур' ёз нас ці 
праб ле мы. Ба чыць толь кі плю сы, за-
да валь нен не. Пра тое, што ад бы ва-
ец ца да лей, ні хто не га во рыць.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ

�

Вый сце ёсць!Вый сце ёсць!  �� НЕ ТРЭ БА 
«ПАД СІЛ КОЎ ВАЦЬ» ЗА ЛЕЖ НАСЦЬ

«Нар ка ма нію я па раў ноў ваю 
з вай ной, у якой 
cупрацьстаяць два ба кі: 
лю дзі, якія спа жы ва юць, 
і тыя, хто не спа жы ва е. 
Я пе ра лез у дру гі акоп, і на 
по лі бою збі раю па ра не ных, 
каб пе ра цяг нуць на свой бок».

«Для за леж на га ча ла ве ка 
зняць сін дром — гэ та спра ва 
двух тыд няў, а што ра біць з ім 
да лей ні хто не ве даў. Па ра ды 
на кшталт «ідзі і больш 
«не ка лі ся» не дзей ні ча лі».

Нар ка ма нія — гэ та не пры суд. На ват ка лі вы стра ці лі ўсё, ад вас 
ад вяр ну лі ся бліз кія, а на баль ніч ным лож ку па чу лі, як дак та ры 
шэп там дзе ляц ца па між са бой: «Гэ ты ма ла ды ча ла век ужо ні-
ко лі не ста не нар маль ным». Вый сце ёсць заў сё ды, упэў не ны 
мае су раз моў цы Аляк сандр Пры две раў і Мак сім Пы лёў. Мож на 
і з по пе лу ад ра дзіц ца, як ле ген дар ная птуш ка Фе нікс, і па чаць 
но вае жыц цё. У хлоп цаў ёсць усе пра вы на та кія за явы — яны 
са мі змаг лі вы рвац ца з нар ка тыч най за леж нас ці і сён ня га то вы 
да па ма гаць ін шым.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ПРА ЯЗ НЫ — 
З ЛЮ БОЙ ДА ТЫ

З 5 лю та га пра яз ныя бі ле ты на гра мад-
скі транс парт у ста лі цы мож на ку піць на 
10, 15 і 30 дзён з лю бой да ты.

Да гэ туль іх куп ля бы ла аб ме жа ва ная ка лян-
дар ным пе ры я дам ча су: на прык лад, пра яз ны 
на ме сяц быў са праўд ны з 1-га чыс ла, на паў-
ме ся ца — з 1-га і з 15-га.

З 5 лю та га элект рон ны пра яз ны на 10, 15 
і 30 су так мож на на бы ваць з лю бой да ты па 
жа дан ні па са жы ра на адзін, два, тры і ча ты ры 
ві ды транс пар ту з роз ны мі кам бі на цы я мі. Ка-
рыс тац ца ўдас ка на ле ны мі пра яз ны мі мож на на 
пра ця гу апла ча на га пе ры я ду ча су з мо ман ту 
ак ты ва цыі бес кан такт най смарт-карт кі, па ве-
да мі лі ў дзяр жаў ным прад пры ем стве «Мінск-
транс».

Ад сут насць жорст кай пры вяз кі да тэр мі-
наў рэа лі за цыі да зво ліць па са жы рам на бы ваць 
пра яз ныя да ку мен ты ў лю бы дзень. Пры гэ тым 

па ды ход да вы зна чэн ня кош ту бі ле таў за ста-
нец ца ра ней шым. Да рэ чы, у дру гім квар та ле 
го да ў ста лі цы пла ну ец ца ўвес ці пра яз ныя на 
су ткі, а да кан ца го да — па га дзін ныя. Так са-
ма пра пра цоў ва ец ца пы тан не аб ства рэн ні 
пра яз ных на гра мад скі транс парт на квар тал 
і паў го да.

КАБ ЛЕ СУ 
ДЫ ХА ЛА СЯ ЛЯГ ЧЭЙ

Дзя ку ю чы ле са ахоў ным ме ра пры ем-
ствам, пра ве дзе ным ле тась, пло шча 
ача гоў шкод ні каў і хва роб ле су змен шы-
ла ся ў па раў на нні з па пя рэд нім го дам 
на 14,6 ты ся чы гек та раў, па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас-
па дар кі.

Пра ве дзе ныя са ні тар ныя вы сеч кі і вы сеч кі 
до гля ду да зво лі лі змен шыць коль касць дзей-
ных ача гоў хва роб ле су, дзе па тра ба ва ла ся 
пра вя дзен не ле са гас па дар чых ме ра пры ем-

стваў, на 6,2 ты ся чы гек та раў, ці на амаль 
13 пра цэн таў да ле таш ня га ўзроў ню. Пад 
уз дзе ян нем ура ган ных і шква ліс тых вет раў 
бы лі па шко джа ны ля сы з утва рэн нем вет ра-
ва лаў, бу ра ло маў на агуль най пло шчы больш 
за 66 ты сяч гек та раў у аб' ёме 1 149,6 ты ся чы 
ку ба мет раў, што ў 1,2 ра за менш у па раў на нні 
з 2014 го дам. Змен шы ла ся гі бель ля соў ад 
за ліш ня га пе ра ўвіль гат нен ня (пад тап лен ня) 
да 240 гек та раў, ці на амаль 22 пра цэн ты да 
ўзроў ню па пя рэд ня га го да. У яло вых на са-
джэн нях, якія ўсы ха юць, пра ве дзе ныя аб' ёмы 
су цэль ных са ні тар ных вы се чак за свед чы лі 
тэн дэн цыю ста бі лі за цыі ста ну ель ні каў.

А НЕ ЧА ПАЙ, 
ШТО НЕ ТВАЁ!

Бра кань е раў вы да ла сквап насць
У Верх ня дзвін скім ра ё не ў дзярж ін спек-
та раў атры ма ла ся пры цяг нуць да ад каз-
нас ці двух бра кань е раў — баць ку і сы-

на з вёс кі Выд рыц кія. Муж чы ны даў но 
бы лі на пры кме це ў пры ро да ахоў ных 
ор га наў.

— На ўзбо чы не аў та да ро гі Верх ня дзвінск — 
гра ні ца Ра сій скай Фе дэ ра цыі па ру шаль ні кі 
за ўва жы лі збі та га ла ся. Прай сці мі ма та кой 
спа ку сы яны не змаг лі: ту шу пе ра вез лі да до-
му, — рас ка за ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най 
ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 
све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Воль га ГРА МО ВІЧ. — Амаль ад ра зу на мес ца 
зда рэн ня пры бы ла гру па су пра цоў ні каў Верх-
ня дзвін скай між рай інс пек цыі — ві да воч цы ўжо 
па ве да мі лі ім пра ДТЗ. Та кі не ча ка ны па ва рот 
па дзей пры му сіў дзярж ін спек та раў пра ве рыць 
«ста рых зна ё мых». Ужо на два ры яны ўба чы-
лі сля ды кры ві, а на ве ран дзе — ту шу ла ся. 
Апроч та го, у жыл лі знай шлі не за рэ гіст ра ва-
ную стрэль бу, хоць адзін з па да зра ва ных меў 
ле галь ную зброю, бо з'яў ляў ся па ляў ні чым. Яе, 
як і ма шы ну, на якой пе ра во зі лі дзі чы ну, кан-
фіс ка ва лі. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by


