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

Вы ха ван не пад лет ка — скла да ная за да ча, і боль шасць 

баць коў з го ду ў год су ты ка ец ца з вя лі кі мі цяж кас ця мі. 

Коль касць пад лет ка вых са ма губ стваў знач на вы рас ла 

і ста ла дру гой па ве лі чы ні пры чы най смя рот нас ці ва 

ўзрос це ад 14 да 20 га доў. Сур' ёз на па вы сіў ся ўзро-

вень пад лет ка вых зла чын нас ці і ця жар нас ці, нар ка ма-

ніі і за ра жэн ня хва ро ба мі, якія пе ра да юц ца па ла вым 

шля хам. У чым пры чы ны та кіх ра ды каль ных змен?

Ад на з іх — не пад рых та ва насць баць коў і ад сут насць у іх 

ра зу мен ня та го, як трэ ба кан так та ваць з пад лет ка мі, лі чыць 

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 ХВЯ ЖЭН КА. Част ка баць коў не 

зу сім пра віль на ра зу мее, што та кое пад лет ка вы пе ры яд і 

якія спа дзя ван ні трэ ба ўскла даць на сва іх дзя цей.

— Пад ле так — гэ та дзі ця, якое зна хо дзіц ца на шля ху да 

да рос ла га жыц ця, — ка жа Воль га Хвя жэн ка. — Гэ та па куль 

яшчэ не дзяў чы на ці юнак, і ўсе па трэб нас ці за ста юц ца дзі-

ця чы мі. Са мая рас паў сю джа ная па мыл ка — гэ та тое, што 

ўсе на ва коль ныя лі чаць пад лет ка да рос лым і па тра бу юць 

ад па вед най ад каз нас ці за ўчын кі.

Пад лет кам, як і ўсім дзе цям, не аб ход на ве даць і ад чу-

ваць, што іх лю бяць і пры ма юць та кі мі, якія яны ёсць, што 

пра іх кла по цяц ца, што бліз кія да іх не абы яка выя. Пад ле-

так мо жа быць вы со ка га рос ту і больш моц ным за сва іх 

баць коў, але эма цы я наль на за ста ец ца дзі цем. Ка лі ён не 

мае бяс спрэч ных до ка заў баць коў скай любо ві, ён пе ра стае 

імк нуц ца рэа лі за ваць свае леп шыя якас ці.

Вы хоў ваць пад лет ка скла да на яшчэ і та му, што ён боль-

шую част ку ча су пра во дзіць пад уплы вам ін шых: на стаў ні-

каў, ра вес ні каў, су се дзяў, прад стаў ні коў ма са вай куль ту ры. 

Але трэ ба па мя таць, што толь кі сям'я мо жа ства рыць для 

яго ат мас фе ру ду шэў на га кам фор ту, аба ро не нас ці, упэў-

не нас ці ў са бе, на ву чыць яго пра віль на ста віц ца да ста рэй-

шых, ра вес ні каў, ма лень кіх дзя цей, ка рэкт на па во дзіць ся бе 

ў не стан дарт ных сі ту а цы ях.

Час та ў наш час ад бы ва ец ца тое, што на зы ва ец ца зме-

най ро ляў. Баць кі ча ка юць ад дзя цей за паў нен ня свай го 

эма цы я наль на га ва ку у му — не да хо пу шчы ра га і цёп ла га 

кан так та ван ня. Гэ та мо жа зда рыц ца ў лю бой сям'і, але 

най час цей ха рак тэр на для ня поў ных. Не ка то рыя баць кі-

адзі ноч кі ўста наў лі ва юць з дзець мі-пад лет ка мі да вер лі выя 

ад но сі ны, па доб ныя на тыя, якія бы ва юць па між да рос лы мі 

сяб ра мі ці ка ле га мі. Пры чы най та му слу жыць ад сут насць 

су раз моў ні ка, з якім мож на па дзя ліц ца сва і мі да рос лы-

мі праб ле ма мі. Та кія баць кі скар дзяц ца пад лет ку на сваё 

па чуц цё адзі но ты, пры гне ча нас ці ці не спра вяд лі ва га стаў-

лен ня ў да чы нен ні да ся бе з бо ку на ва коль ных. Так яны 

пе ра ста юць вы кон ваць сваю ро лю, бо ме на ві та бацькі па-

він ны за да воль ваць псі ха ла гіч ныя па трэ бы пад лет ка, а не 

на ад ва рот. Баць кі па він ны ў лю бых жыц цё вых аб ста ві нах 

за ста вац ца апо рай і пад трым кай для пад лет ка — гэ та на ту-

раль ны ход па дзей. Та му пад трым ку для ся бе трэ ба шу каць 

дзе па жа да е це, але не ў дзе цях.

Мож на спы таць мер ка ван не пад лет ка ці па ра ду, але не 

для та го, каб пе ра клас ці пры няц це ра шэн ня ці зай мець 

іх эма цы я наль ную пад трым ку. Нель га па тра ба ваць ад іх 

да па мо гі ў аб ляг чэн ні па кут. Гэ так са ма нель га быць па-

ста ян на стро гі мі з імі, асаб лі ва ка лі іс нуе псі ха ла гіч ная 

за леж насць ад іх.

Най пер шы баць коў скі аба вя зак за клю ча ец ца ў тым, каб 

пад ле так ад чу ваў ся бе пя шчот на лю бі мым. А ў пра цэ се 

вы ха ван ня важ на за ста вац ца для яго аў та ры тэ там і на-

дзей най апо рай



Са ла 
ці ша ка лад?

Якія пра дук ты 
вы клі ка юць 
вуг рыс ты сып

З-за ча го на са май спра ве 

з'яў ля юц ца пры шчы ў пад лет-

каў і да рос лых? І як па зба віц-

ца ад гэ тых чыр во ных кро пак 

раз і на заў сё ды?

Мы лі чым, што вуг рыс ты сып 

су стра ка ец ца толь кі ў пад лет каў, 

але гэ та міф. На са май спра ве ён 

ата куе кож на га пя та га да рос ла га. 

На якія праб ле мы на мя ка юць гэ-

тыя су зор'і і як іх сцер ці з тва ру і 

це ла?

Вуг ры ў пад лет каў уз ні ка юць у 

вы ні ку гар ма наль най пе ра бу до вы. 

Ар га ніз мы і дзяў ча так, і хлоп чы каў 

па чы на юць ак тыў на вы пра цоў ваць 

тэс тас тэ рон, што вя дзе да па вы ша-

най вы пра цоў кі ску ра но га тлу шчу, 

які за кры вае по ры. У да рос лых лю-

дзей та кія «за кар коў кі» ад бы ва юц-

ца та му, што ў іх лёг ка трап ля юць 

бруд і пыл. А яшчэ да рос лыя больш 

час та ўмы ва юц ца — так мы су шым 

ску ру, і саль ныя за ло зы імк нуц ца 

гэ та вы пра віць. Ад нак сцен кі пра-

хо даў з ча сам ста но вяц ца ня роў-

ны мі і пад час ін тэн сіў най ра бо ты 

за бі ва юц ца.

Мно гія ве да юць, што вы ціс каць 

пры шчы нель га. Ка лі мы вы ціс ка-

ем пры шчык, то ад кры ва ем пра ход 

у свой ар га нізм для лю бой ін фек-

цыі. Мож на аб ме жа вац ца фу рун ку-

лам, а мож на атры маць за ра жэн не 

кры ві. Нель га да ты кац ца да вуг роў 

на тва ры. Ёсць так зва ны мёрт вы 

тры кут нік: воб ласць но са, верх няй 

гу бы і пад ба род ка, дзе вы ціс каць 

пры шчы асаб лі ва не бяс печ на.

На вы пра цоў ку ску ра но га тлу-

шчу ўплы ва юць на шы хар чо выя 

звыч кі. Ад нак гэ та зу сім не тлус тая 

ежа, а ша ка лад, ал ка голь, га зі ра-

ва ныя на поі, ла сун кі. Гэ тыя пра дук-

ты па ска ра юць кро ва зва рот, што і 

ўзмац няе ра бо ту саль ных за лоз. 

Інакш ка жу чы, яны пры му ша юць 

нас па цець, а да по ту пры лі пае 

бруд і за бі вае по ры.

Най час цей пе ра са джва лі 

ныр кі — та кіх транс план та-

цый бы ло 362.

Акра мя гэ та га, 79 па цы ен там 

пе ра са джа на пе чань, 39 — сэр ца, 

6 — пад страў ні ка вая за ло за, 5 — 

лёг кія. Амаль па ло ва апе ра цый — 

179 — пра ве дзе на ў рэ гі ё нах. Ад 

35 да 45 транс план та цый ажыц ця-

ві лі ў Брэсц кай, Го мель скай, Гро-

дзен скай і Ві цеб скай аб лас цях. 

А ў па чат ку гэ та га го да пер шую 

апе ра цыю па транс план та цыі ныр-

кі зра бі лі ма гі лёў скія ўра чы.

Сён ня Бе ла русь, — да рэ чы, 

адзі ная ў СНД, — ува хо дзіць у 

топ-50 са мых раз ві тых кра ін све-

ту ў га лі не транс план та ло гіі. Па 

ўзроў ні до нар ства ор га наў мы зна-

хо дзім ся ў топ-20.

— Но вым пунк там ад лі ку ў гіс-

то рыі бе ла рус кай транс план та-

ло гіі стаў 2008 год, ка лі 3 кра са-

ві ка бы ла пра ве дзе на пер шая ў 

Бе ла ру сі апе ра цыя па пе ра са дцы 

пе ча ні, — ка жа кі раў нік РНПЦ 

транс план та цыі ор га наў і тка-

нак док тар ме ды цын скіх на вук 

Алег РУ МО. — З та го ча су коль-

касць вы ка на ных транс план та цый 

па вя лі чы ла ся больш чым у 65 ра-

зоў, а коль касць до на раў вы рас ла 

ў 45 ра зоў. У 2011 го дзе Бе ла русь 

увай шла ў топ-50 са мых раз ві тых 

у гэ тай га лі не ме ды цы ны кра ін.

Алег Ру мо пад крэс ліў, што з 

мі ну ла га го да ў Бе ла ру сі дзей ні-

чае кам п'ю тар ная пра гра ма па 

раз мер ка ван ні до нар скіх ор га наў, 

якая да зва ляе вы клю чыць так 

зва ны ча ла ве чы фак тар пад час 

са май рас паў сю джа най апе ра цыі 

па транс план та цыі — пе ра сад кі 

ныр кі. Кам п'ю тар пад бі рае кан-

ды да таў на ор ган з ліс та ча кан-

ня, кі ру ю чы ся дву ма прын цы па мі: 

пры яры тэт нас ці і клі ніч най эфек-

тыў нас ці. Пер шы з іх азна чае, 

што пе ра ва га ад да ец ца дзе цям і 

тым, хто мае па трэ бу ў пе ра са дцы 

не каль кіх ор га наў. Дру гі ўліч вае 

пра цяг ласць функ цы я на ван ня 

ор га на.

Да рэ чы, у Бе ла ру сі ўжо ка ля 

дзвюх со цень дзя цей, якім вы ка-

на лі пе ра сад ку ор га наў, 120 з іх 

зроб ле ны транс план та цыі ныр кі, 

65 — пе ча ні і 2 — сэр ца. А 34 жан-

чы ны з транс план та ва ны мі ор га-

на мі на ра дзі лі зда ро вых дзя цей.

Ле тась на ша кра і на да лу чы ла-

ся да між на род на га згур та ван ня 

па аб ме не ор га на мі Foedus. Гэ та 

ар га ні за цыя аб' яд ноў вае знач ную 

коль касць кра ін Еў ро пы з агуль-

ным лі кам на сель ніц тва звыш 

300 міль ё наў ча ла век. Па між імі 

ажыц цяў ля ец ца ўза е ма вы гад ны 

бяз вы плат ны аб мен ор га на мі ў 

тым вы пад ку, ка лі ў якой сьці з гэ-

тых кра ін тэр мі но ва па тра бу ец ца 

транс план та цыя.

— Ка лі ў кра і не ёсць па цы ент 

з тэр мі на льнай ста ды яй за хвор-

ван ня пе ча ні, а до нар ска га ор га-

на на гэ ты мо мант ня ма, мож на 

звяр нуц ца ў ар га ні за цыю і атры-

маць яго з су сед няй кра і ны, — 

рас тлу ма чыў Алег Ру мо. — У 

2017-м у ме жах та ко га аб ме-

ну па між кра і на мі Foedus бы ло 

транс план та ва на 54 ор га ны. Ле-

тась мы так са ма су тык ну лі ся з 

вя лі кай праб ле май: тэр мі но вая 

транс план та цыя пе ча ні па тра-

ба ва ла ся не каль кім па цы ен там, 

якія атру ці лі ся гры ба мі. Ча ты ры 

апе ра цыі мы пра вя лі па спя хо ва. 

А вось вы ра та ваць ад ну з па цы-

ен так, ма ці пя ця рых дзя цей, на 

жаль, не ўда ло ся. Транс план та-

цыю вы ка на лі, але га лаў ны мозг 

да та го ча су за гі нуў. Вось у та кіх 

сі ту а цы ях, ка лі ад бы ло ся атруч-

ван не не вя до мы мі яда мі, між на-

род нае су пра цоў ніц тва мае вя лі-

кае зна чэн не.

Сё ле та пла ну ец ца раз гле-

дзець пы тан не аб між на род ным 

су пра цоў ніц тве на за ка на даў-

чым уз роў ні і ўнес ці ад па вед-

ныя зме ны ў нар ма тыў ныя ак ты. 

А так са ма па шы рыць спіс пры-

жыц цё вых до на раў. Ка лі ра ней 

іх коль касць аб мя жоў ва ла ся 

до на ра мі «пер шай ру кі», а ме-

на ві та род ны мі бра та мі, сёст ра-

мі, дзець мі, баць ка мі, то ця пер 

доб ра ах вот на ах вя ра ваць свой 

ор ган мо гуць і больш да лё кія 

сва я кі. Так са ма пар ла мен та рыі 

раз гле дзяць і маг чы масць бяз-

вы плат на га да рэ ння ор га наў (та-

кая прак ты ка іс нуе ў мно гіх краі-

нах све ту), ка лі ча ла век га то вы 

ах вя ра ваць част ку сва ёй пе ча ні 

ці ныр ку, не ве да ю чы, ка му ён 

яе «ад рас уе».

Па да па мо гу ў пе ра са дцы ор га-

наў да бе ла рус кіх ме ды каў звяр-

та юц ца і за меж ні кі. Най час цей 

гэ та гра ма дзя не су сед няй Укра-

і ны. Ор га ны для іх бяс плат ныя, 

а вось ра бо ту транс план то ла гаў 

яны аплач ва юць. Апе ра цыя па пе-

ра са дцы ныр кі каш туе ў нас ка ля 

67 ты сяч до ла раў, пе ча ні — 132, 

сэр ца — ад 100 ты сяч. Для па-

раў на ння: у Ін дыі, дзе больш за 

ўсё ро біц ца транс план та цый, пе-

ра сад ка ныр кі каш туе ад 36 да 

57 ты сяч до ла раў. Та кім чы нам, як 

ад зна чыў Алег Ру мо, на шы цэ ны 

па раў наль на не вы со кія.

Ад нак плат ныя транс план та-

цыі па куль не пе ра вы ша юць 10 %, 

па вод ле ін фар ма цыі Але га Ру мо, 

па коль кі пе ра сад ка па тра бу ец ца 

не ма лой коль кас ці сва іх гра ма-

дзян. У ліс це ча кан ня на пе ра сад-

ку ныр кі, на прык лад, зна хо дзяц ца 

324 бе ла ру сы, пе ча ні — 116, сэр-

ца — 58.

— Усе вы пад кі роз най сту пе-

ні цяж кас ці, — ка жа ме дык. — 

І ка лі стан ка гось ці рэз ка па гор-

шыц ца і бу дзе па гро за жыц цю, ён 

апя рэ дзіць ас тат ніх у чар зе, апе-

рацыя ро біц ца тэр мі но ва. Гэ тым 

ле там ма ла ды ча ла век, які вы хоў-

ваў два іх дзе так і не зна хо дзіў ся 

ў ліс це ча кан ня на пе ра сад ку пе-

ча ні, атру ціў шы ся гры ба мі, стаў 

пер шым у чар зе. Яго ўда ло ся вы-

ра та ваць.

Да рос лыя — дзе ціДа рос лыя — дзе ці  

ДАЦЬ ПА ЧУЦ ЦЁ АБА РО НЕ НАС ЦІ
Якія па мыл кі ро бяць баць кі ў вы ха ван ні пад лет каў

ДЗЕ ЛЯ ВЫ РА ТА ВАН НЯ ЖЫЦ ЦЯ
Да вед каДа вед ка

Пер шая апе ра цыя па транс-

план та цыі на тэ ры то рыі Бе ла ру-

сі бы ла зроб ле на 48 га доў та му. 

З той па ры пе ра са джа на больш 

за 4 ты ся чы ор га наў. Пры чым у 

пер шыя ча ты ры дзе ся ці год дзі 

раз віц ця транс план та ло гіі ад-

бы ло ся ўся го 700 апе ра цый. А 

за апош нія дзе ся ці год дзе пе ра-

са джа на 3300 ор га наў.

Сён ня Бе ла русь, — да рэ чы, 
адзі ная ў СНД, — ува хо дзіць 
у топ-50 са мых раз ві тых 
кра ін све ту ў га лі не 
транс план та ло гіі. 
Па ўзроў ні до нар ства ор га наў 
мы зна хо дзім ся ў топ-20.

Ле тась у Бе ла ру сі 
зроб ле на 491 апе ра цыя 

па транс план та цыі ор га наў


