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Ак цыя пра во дзiц ца да 

11 каст рыч нi ка Бе ла рус-

кiм дзi ця чым хос пi сам. 

Яна пры мер ка ва на да Су-

свет на га дня хос пi саў i па-

лi ятыў най да па мо гi, якi ва 

ўсiм све це прой дзе 10 каст-

рыч нi ка.

Пад час ак цыi кож ны ах вот-

ны змо жа сфа та гра фа вац ца ў 

спе цы яль най фо тазо не хос пi са 

i на мес цы вы клас цi сваё фо та 

ў ка пе лю шы ў сац сет ках. Акра-

мя та го, мож на бу дзе за лю бое 

ах вя ра ван не ўзяць паш тоў ку 

з упа да ба ным ка пе лю шом i 

раз ма ля ваць яе. Усе паш тоў кi 

бу дуць iмян ныя i ў да лей шым 

на кi ра ва ны па да печ ным хос-

пi са.

«Ка пя люш — гэ та знак та го, 

што мы нi бы та «па кры ва ем» 

дзi ця. Ад го ра, бо лю, пе ра жы-

ван няў i рас строй стваў. А па кi-

да ем яму толь кi цеп лы ню i кло-

пат, — ска за ла ды рэк тар Бе-

ла рус ка га дзi ця ча га хос пi са 

Ган на ГАР ЧА КО ВА. — Спе цы-

яль на да гэ та га дня Мiж на род-

ная ар га нi за цыя па лi ятыў най 

да па мо гi дзе цям ужо не каль кi 

га доў за пар пра во дзiць ары-

гi наль ны флэш моб: удзель нi кi 

вы клад ва юць у сац сет ку фа та-

гра фii ў ка пе лю шах з под пi сам 

#hatson4cpc. Мэ та флэш-мо-

бу — звяр нуць ува гу на праб-

ле мы дзя цей, якiя ма юць па-

трэ бу ў па лi ятыў най да па мо зе, 

рас ка заць лю дзям аб дзей нас-

цi хос пi саў, а так са ма пры цяг-

нуць срод кi ў да па мо гу хос пi су. 

За пра ша ем усiх не абы яка вых 

лю дзей пад тры маць ува гу гра-

мад ства да праб лем на шых па-

да печ ных».

На тал ля ТА ЛI ВIН СКАЯ.

У Бя ро заў скiм ра ё не ар га нi за-

ва на пра жы ван не па жы лых гра-

ма дзян у да мах уза е ма да па мо гi 

i са цы яль най пад трым кi. Iна ва-

цый ную для Брэсц кай воб лас-

цi фор му са цы яль най ра бо ты 

ўпер шы ню ў ра ё не апра ба ва лi 

ле там.

За раз тут ужо створана ча ты ры та-

кiя да мы, у якiх су мес на пра жы ва юць 

во сем па жы лых гра ма дзян. У ад роз-

нен не ад да моў зi моў кi, пра жы ван не 

ў да мах уза е ма да па мо гi i сац пад-

т рым кi не аб ме жа ва на ха лод ным се-

зо нам, яны мо гуць функ цы я на ваць 

увесь год.

«Гэ та фор ма да па мо гi па жы лым, 

якая раў на знач ная i на ват пе ра ўзы хо-

дзiць па сва iм эфек це да мы зi моў кi, — 

ска за ла ды рэк тар тэ ры та ры яль на га 

цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня 

на сель нiц тва Люд мi ла МА РОЗ. — 

Па мяш кан не на ле жыць ад на му з па-

жы лых гра ма дзян, якi га то вы на доб-

ра ах вот най бяз вы плат най асно ве 

дзя лiць з кiмсь цi свой пры ту лак. Як 

пра вi ла, та кую па слу гу мы пра па ну-

ем адзi но кiм па жы лым лю дзям, якiя 

жы вуць на ху та рах, у ад да ле ных ма-

ла на се ле ных пунк тах. Па сут нас цi, мы 

толь кi па ча лi яе ўка ра няць, i яна ака за-

ла ся вель мi за па тра ба ва най».

— Хто ўцяг ва ец ца ў су за леж-

насць?

— За леж ны ча ла век, як пра вi ла, 

жы ве не адзiн, у яго ёсць блiз кiя — 

баць кi, бра ты цi сёст ры, жон ка цi 

муж. Ка лi ал ка га лiзм — гэ та хва ро-

ба, i ў хво ра га ёсць змя нен нi псi хi кi i 

па во дзiн, то не па збеж на, што ў тых, 

хто зна хо дзiц ца з iм у блiз кiм кан-

так це, так са ма мя ня ец ца i псi хi ка, i 

па во дзi ны. Су за леж насць як хва ро-

бу не вы дзя ля юць, але спе цы я лiс ты 

ацэнь ва юць яе як вель мi хва ра вi ты 

стан.

— У чым пра яў ля ец ца су за леж-

насць?

— Ка лi гла баль на, то фо кус ува гi 

ча ла ве ка пе ра мя шча ец ца з ся бе на 

свай го блiз ка га. Пры чым блiз кi мо-

жа быць якi за ўгод на — не толь кi ал-

ка го лiк, але i нар ка ман, гульня ман. 

А ка лi па гля дзець больш шы ро ка, 

то iн ва лiд цi са ста рэ лы блiз кi сва як, 

да яко га ў су за леж на га моц ная эма-

цы я наль ная пры хiль насць. I ча ла век 

па чы нае ду маць не пра ся бе i свае 

па трэ бы, не пра тое, што яму до-

ра га i важ на, а пра гэ та га блiз ка га 

ча ла ве ка.

— I як мя ня юц ца iх ад но сi ны?

— У пер шую чар гу з бо ку су за-

леж на га ўзнi кае кант роль. Ён iмк-

нец ца кант ра ля ваць свай го за леж-

на га блiз ка га, каб ён не пiў, цi пiў, 

але ў аб ме жа ва най коль кас цi. Ка лi 

гэ та нар ка ман, то, на прык лад, увесь 

час пра вя рае зрэн кi. Гэ та час тыя 

зван кi, ска жам, па пяць-сем ра зоў 

на дзень. «Ты вый шаў з ра бо ты? 

I дзе ты ця пер? Зай шоў у ма га зiн? 

А што на бы ва еш?» Ка лi ча ла век у 

гас цях, то ма цi цi жон ка так са ма не-

каль кi ра зоў тэ ле фа ну юць: «З кiм 

ты ця пер? Ча му я не чую iх га ла сы? 

А ня хай яны па цвер дзяць». Та кi 

стыль па во дзi наў — гэ та свое асаб-

лi вая «нор ма» для су за леж ных ад-

но сiн.

Так са ма ха рак тэр ны на вяз лi вы 

стыль па во дзiн. Час та — на ват гi пер-

 апе ка i не ра зум ны звыш кло пат. «Цi 

цёп ла ты апра ну ты?» У ад но сi нах да 

40-га до ва га муж чы ны гэ та не да рэ ч-

на. Або ма цi тэ ле фа нуе да рос лай да-

чцэ: «Ты па ела? А як у вас спра вы? 

Вы не па сва ры лi ся?» Гi пер апе ка i 

звыш кло пат за леж ных лю дзей раз-

драж ня юць i злу юць. Та кiя па во дзi-

ны мо гуць быць на ват штурш ком да 

зры ву, каб ча ла век, якi ў ця пе раш нi 

мо мант цвя ро зы, вяр нуў ся да ўжы-

ван ня. Гэ та, ка неш не, не га лоў ная 

пры чы на, але яна мае мес ца.

Су за леж насць мо жа пра яў ляц ца 

i ў вы гля дзе агрэ сii. Ня рэд ка кло-

пат (зра бi тое, сха дзi ту ды, па будзь 

до ма) не пры но сiць пос пе ху. Блiз-

кi б'ец ца за цвя ро засць — гро шы 

плацiць, у нар ка ло гiю ўлад коў вае, 

хво ра га «пра кап ва юць» пас ля за-

пою, а ён вы хо дзiць i праз ты дзень 

зноў «у хлам». Пас ля та ко га ру кi 

апус ка юц ца, ча ла век мо жа ўпа даць 

у ад чай, лiць слё зы. А по тым з'яў ля-

ец ца за кон ная злосць. I су за леж ны 

па чы нае пра яў ляць агрэ сiю — у леп-

шым вы пад ку на сло вах (скан да лы, 

ла ян кi), а час ця ком гэ та i бiц цё.

— Су за леж насць — гэ та больш 

жа но чая праб ле ма?

— Муж чы нам гэ та так са ма ўлас-

цi ва, хоць, мо жа быць, i не так яр-

ка пра яў ля ец ца. Да пры кла ду, не-

каль кi га доў та му ў мя не на пры ёме 

быў баць ка ма ла до га нар ка ма на. 

Ён ста ра ўся i на рэ абi лi та цыю яго 

ўлад ка ваць, i на псi ха тэ ра пiю, але 

нi чо га не да па ма га ла. Ма ла ды ча-

ла век упар та вяр таў ся да ўжы ван ня 

нар ко ты каў, i ўсё вы гля да ла вель мi 

сум на. Баць ка пры знаў ся: «У мя не 

бы лi дум кi зла маць яму па зва ноч нiк. 

I ня хай ён бу дзе лепш ля жа чы, але 

не змо жа больш ужы ваць нар ко ты кi. 

Я бу ду яго лю бiць i кла па цiц ца аб iм 

у та кiм вы гля дзе».

— Лю бы ча ла век схiль ны да су-

за леж нас цi? Цi кож ная жан чы на 

ста не су за леж най, пра цяг лы час 

жы ву чы з ал ка го лi кам?

— Ёсць роз ныя по гля ды на па хо-

джан не су за леж нас цi. Па вод ле не ка-

то рых аме ры кан скiх да сле да ван няў, 

да яе схiль ныя 98 % на сель нiц тва. 

Тут раз мо ва iдзе пра струк ту ру асо-

бы, пра не дас ка на ласць ча ла ве чай 

пры ро ды. Схiль насць да су за леж-

нас цi ёсць амаль у кож на га, пы тан не 

толь кi ў яе сту пе нi: у ка гось цi кры ху, 

у не ка га больш, у ка гось цi шмат, у 

не ка га за шмат. Па сут нас цi асо ба 

ў ча ла ве ка за леж на га i су за леж на-

га вель мi па доб ная, яе мож на на-

зваць за леж най струк ту рай асо бы. 

I за клад ва ец ца гэ та ў баць коў скай 

сям'i. Тут ады гры ва юць ро лю шэ раг 

фак та раў, i да мi ну юць, як пра вi ла, 

псi ха ла гiч ныя траў мы з ва ры я цы я мi 

гвал ту. Зра зу ме ла, важ ныя спад чын-

насць i вы ха ван не. I за клад ва ец ца 

гэ та ва ўзрос це ад на ра джэн ня да 

3-7 га доў. Гвалт мо жа быць роз на га 

кштал ту: фi зiч ны, сек су аль ны ў тым 

лi ку, эма цы я наль ны, ду хоў ны. Гэ та 

гле ба для фар мi ра ван ня за леж най 

струк ту ры асо бы.

Пры чым гвалт не заў сё ды вi-

да воч ны: гэ та мо гуць быць ней кiя 

пад аў ле ныя эмо цыi ў баць коў. Яны 

мо гуць быць аду ка ва ныя i iн тэ лi гент-

ныя, знеш не ўсё вы гля дае доб ра i 

пра вiль на, але ў сва iх сем' ях iм не- 

да да лi пя шчо ты i не на ву чы лi эма цы-

я наль най куль ту ры. I яны ха лод ныя i 

ска ва ныя. Ад па вед на, цяп ла ў сям'i 

ма ла: не пры ня та па ца ла ваць у шча-

ку, ска заць шчы рыя сло вы. I та кiх 

сем' яў ня ма ла. Знеш не ўсё доб ра, а 

цеп лы нi не стае, i дзi ця ёй не на ву-

ча ец ца. Баць кi па сва ры лi ся i не раз-

маў ля юць ад но з ад ным. Ат мас фе ра 

не га ты ву вы раз на ад чу ва ец ца, дзi ця 

не мо жа гэ та рас тлу ма чыць, але ра-

зу мее, што яму тут дрэн на.

Моц ныя дзi ця чыя пе ра жы ван нi 

мо гуць быць так сiч ныя: вi на, страх, 

злосць. I жыць з гэ тым да во лi дыс-

кам форт на, та му ча ла век шу кае 

спо саб, як аб лег чыць свой стан. Ва-

ры ян таў шмат, адзiн з iх — ра бо та, 

та ды ён ста но вiц ца пра ца го лi кам. 

Зда ва ла ся б, нi чо га дрэн на га, але 

ка лi ча ла век уся го ся бе ў яе ўкла-

дае, ён не да дае сям'i, дзе цям, у яго 

ма ла хо бi i сяб роў — па ку ту юць усе 

ас тат нiя ба кi жыц ця. Так са ма гэ та 

мо жа быць эма цы я наль ная за леж-

насць, сек са га лiзм, рэ лi гiй ны цi iн шы 

фа на тызм, гульняма нiя, за леж насць 

ад шо пiн гу. I як ва ры янт раз вiц ця па-

дзей — нар ка ма нiя i ал ка га лiзм.

— Ка лi з за леж ным ча ла ве кам 

жы вуць у тым лi ку i не паў на лет нiя 

дзе цi, яны так са ма па ку ту юць ад 

су за леж нас цi?

— Дзя цей гэ та траў мi руе, i вель-

мi моц на. Пе ра лi ча ныя так сiч ныя 

эмо цыi ме на вi та тут i пра яў ля юц ца. 

П'я ны та та мо жа на кры чаць, па бiць, 

зня ва жыць. А маг чы ма, i не. Але ўсё 

роўна доб ры та та ку дысь цi знi кае, а 

п'я ны ля жыць дзесь цi ў сва iм па коi, 

да яго страш на i не пры ем на па ды-

сцi, ад яго дрэн на пах не. Вось гэ та 

так сiч ны со рам. Пра гэ та со рам-

на рас ка заць ра вес нi кам i сяб рам. 

У та кiх траў мi ра ва ных дзя цей, якiя 

жы вуць у па доб най ат мас фе ры, вя-

лi кiя шан цы стаць хi мiч на за леж ны-

мi. Бо тут i спад чын насць, i прык лад 

пе рад ва чы ма. Бо ка лi дзi ця не ба-

чыць i не ра зу мее, як гэ та, то яно, 

хут чэй за ўсё, ту ды i не па ле зе. А ка-

лi ў ма мы, та ты, бра тоў цi сяс цёр та кi 

спо саб жыц ця, то зда ец ца, што гэ та 

нар маль на. А маг чы мы i су праць лег-

лы эфект: у дзi ця цi мо жа на заў сё ды 

сфар мi ра вац ца агi да да спiрт но га 

цi нар ко ты каў. Але пры гэ тым ёсць 

не ка то рая кам плi мен тар насць: дзяў-

чын ку, у якой баць ка-ал ка го лiк, бу-

дзе цяг нуць да ал ка го лi каў-муж чын. 

Не аба вяз ко ва, што так ад бу дзец-

ца, але вя лi кая ве ра год насць, што 

су за леж ная дзяў чы на вы бе ра са бе 

му жа-ал ка го лi ка. Бо воб раз ка ха-

на га муж чы ны, як пра вi ла, па доб ны 

на баць ку.

— Што ра бiць су за леж на му? 

Кi нуць ал ка го лi ка i жыць сва iм 

жыц цём? Цi iс цi да нар ко ла гаў 

i псi ха тэ ра пеў таў i ста рац ца яго 

вы цяг нуць?

— Скла да нае пы тан не, i ад на-

знач на га ад ка зу ня ма. Ча сам дзяў-

ча там, якiя хо дзяць на псi ха тэ ра пiю, 

хо чац ца ска заць: уця кай, бо нi чо га 

доб ра га ця бе там не ча кае, толь кi 

боль i па ку ты. А дзесь цi мае сэнс i 

па зма гац ца.

— I гэ та ба раць ба пры но сiць 

вы нi кi?

— Ка неш не, iнакш не бы ло б 

сэн су гэ тым зай мац ца. На рэ абi лi-

та цыю лю дзi трап ля юць па роз ных 

пры чы нах. I на зу сiм ад мо вiц ца ад 

нар ко ты каў, спiрт но га цi гуль нi — та-

кiх аса бiс тых усвя дом ле ных ра шэн-

няў адзiн кi. Гэ ты ча ла век да сяг нуў 

дна, па ра нiў ся, у яго яшчэ не над та 

спраг рэ сi ра ва ла за леж насць, i ён 

бя жыць па да па мо гу. Але ў асноў-

ным ма ты ва цыя не ўнут ра ная, а 

знеш няя — вы му ша юць iс цi да нас 

ля чыц ца або пра ца даў ца (ка лi ча ла-

век не так за пу шча ны i на чаль нiк у 

тэ ме, хо ча да па маг чы i дае апош нi 

шанц), i ча ла век за гэ ты шанц мо жа 

ўха пiц ца. Або жон ка, сяст ра, брат, 

да рос лыя дзе цi — вось та кiх сi ту а-

цый больш за ўсё. Або ты iдзеш i 

па-сур' ёз на му ле чыш ся без уся ля кiх 

«ка лi» i «мо жа быць», або раз вод. 

Цi дзе цi ка жуць, што мы з та бой, 

баць ка, у су праць лег лым вы пад ку 

больш кан так та ваць не бу дзем. Гэ та 

пры кла ды так зва най жорст кай лю-

бо вi. Гэ та цэ лая сiс тэ ма, рас пра ца-

ва ная ў Анг лii згур та ван нем баць коў 

нар ка ма наў. Яны не ад маў ля юц ца 

ад блiз ка га, але i не па ту ра юць яго 

сла бас цi. А ста вяць вель мi жорст кiя 

ка тэ га рыч ныя ўмо вы: ка лi хо чаш, 

каб у нас бы лi ад но сi ны, пад трым-

ка i да па мо га, то iдзеш i ле чыш ся 

прос та за раз.

— Да рэ чы, цi ка ва, коль кi лю-

дзей з тых, хто пры хо дзiць на рэ а-

бi лi та цыю ў пра гра му «Ра ду га», 

вы трым лi вае ўсе эта пы?

— Пэў ная коль касць, ка неш не, 

не вы трым лi вае i збя гае, або мы 

вы пiс ва ем за сур' ёз нае па ру шэн не 

пра вi лаў. Пра цэн таў 80 % iх цал-

кам пра хо дзіць. З тых, хто прай шоў 

«Ра ду гу», ка ля 30 % нар ка ма наў 

i ка ля 40 % ал ка го лi каў да ся га е па-

спя хо вай доў га тэр мi но вай рэ мi сii. 

Яшчэ леп шы па каз чык у жан чын — 

ка ля 45–50 %. I гэ та вель мi шмат. 

Бо на са мрэч шан цы на цвя ро засць 

не та кiя i вя лi кiя.

— Вяр та ю чы ся да су за леж нас-

цi. Што з ёй ра бiць?

— У пер шую чар гу звяр нуц ца да 

спе цы я лiс та i атры маць мi нi маль ныя 

ве ды. Спе цы я лiст рас тлу ма чыць, 

што та кое за леж насць i су за леж-

насць i як з гэ тым зма гац ца. Штось цi 

мож на па шу каць са ма стой на ў iн тэр-

нэ це, але лепш усё ж, ка лi тлу ма чыць 

пра фе сi я нал. Ра шыц ца на пэў ныя 

дзе ян нi мно гiм скла да на. I тут мо жа 

да па маг чы псi ха тэ ра пiя, але гэ та не 

так прос та, бо каш туе гро шай. Ёсць 

яшчэ ва ры янт — гру пы для су за леж-

ных, так зва ныя «Ал-Анон». Ёсць ар-

га нi за цыя «Да рос лыя дзе цi ал ка го лi-

каў», там так са ма мож на атры маць 

ка рыс ную да па мо гу. Важ на зра зу-

мець праб ле му i знай сцi лю дзей, 

якiя мо гуць да па маг чы i пад ка заць. 

I не пад трым лi ваць за леж насць, а 

су праць ста яць ёй.

— I як яе не пад трым лi ваць?

— У пер шую чар гу пе ра вес цi 

фо кус на ся бе i ўспом нiць пра свае 

па трэ бы. Пра гул кi, сяб ры, кi но, 

тэ атр, ба сейн, вя зан не. А ў ад но сi нах 

да за леж на га — «жорст кая лю боў». 

На па чат ко вых ста ды ях зло ўжы-

ван не — гэ та сак рэт сям'i, та кое, як 

пра вi ла, ха ва ец ца ад на ва коль ных. 

Цi тое, што яно прос та ёсць, цi тое, 

што яно праз мер нае, цi яго на ступ-

ствы — пра ўсё гэ та маў чаць. I ёсць 

спо саб ба раць бы, па куль ча ла век 

не зай шоў да лё ка, па куль хва ро ба 

пра грэ сi руе не моц на. Гэ та со рам 

i страх на ступ стваў. Та кiм чы нам 

пра пiс ва ец ца план санк цый. Ка лi ты, 

ска жам, ця гам трох дзён не звяр-

нуў ся да нар ко ла га, то тэ ле фа ную 

ўсiм сва я кам i блiз кiм, пi шу пiсь мы i 

ка жу, што ты за хва рэў, ты ал ка го лiк, 

пра шу па ўздзей нi чаць. I аба вяз ко ва 

пры вес цi «пры га вор» у вы ка нан не, 

каб ча ла век ра зу меў, што гэ та не 

жар ты. Ка лi пры га вор вы ка на ны, 

усе блiз кiя ў кур се, на ступ ны этап: 

ка лi яшчэ тры днi пра хо дзiць, i ты 

не па чы на еш ля чыц ца, тэ ле фа ную 

ўсiм тва iм сяб рам — з кiм ву чыў-

ся, пра цу еш, ез дзiш на ры бал ку. 

I так са ма пры во дзiц ца ў вы ка нан не. 

Трэ цi этап: па ве дам ляю ў шко лу, дзе 

ву чыц ца тваё дзi ця... I та кiх эта паў 

не каль кi.

— Вель мi жорст кi план, не кож-

ны змо жа яго вы ка наць.

— Але гэ та сiс тэ ма пра цуе. Так, 

трэ ба мець цвёр дасць i ўпэў не насць, 

бо гэ та са праў ды край не ба лю ча i 

ад бы ва ец ца вель мi жорст кая кан-

фран та цыя. Тут важ на ўсве дам-

ляць, што гэ та не помс та, а ме на вi та 

«жорст кая лю боў». Ал ка го лi кi i нар-

ка ма ны — гэ та ня пра вiль на вы ха ва-

ныя цi не да вы ха ва ныя дзе цi. I да iх 

вы ха ван ня пры хо дзiц ца вяр тац ца ў 

да рос лым уз рос це.

Але на КРА ВЕЦ.

ДОМ УЗА Е МА ДА ПА МО ГI СХА ВАЦЬ ДЗЯ ЦЕЙ АД ГО РА I БО ЛЮ
Бе ла рус кi дзi ця чы хос пiс за пра шае пры няць удзел у ак цыi «#добраяшляпа»

Кi даць цi вы ра тоў ваць?Кi даць цi вы ра тоў ваць?
Чым не бяс печ ная 
су за леж насць, 
i як яе пе ра маг чы

Не, яны не п'юць ра зам з iмi га рэл ку, не ўжы ва юць 

нар ко ты кi i не гу ля юць у ка зi но. У сва я коў раз вi ва-

ец ца iн шая за леж насць — псi ха ла гiч ная. Яны цал кам 

пад па рад коў ва юць сваё жыц цё «хво ра му». «Як я яго 

кi ну — ён жа без мя не пра пад зе!» Цi «Як я яму ес цi 

не пры га тую — ён жа бу дзе хар ча вац ца ад ным спiрт-

ным!» Для лю дзей, якiя пад па рад ка ва лi сваё жыц цё 

вы ра та ван ню ал ка го лi каў цi нар ка ма наў, iс нуе спе-

цы яль ны тэр мiн — су за леж насць. Як яна фар мi ру-

ец ца i цi кож ны да яе схiль ны, чым яна не бяс печ ная 

для дзя цей, як не пад трым лi ваць за леж насць свай го 

блiз ка га i што та кое «жорст кая лю боў», рас ка заў псi-

хо лаг, геш тальт-тэ ра пеўт, кi раў нiк рэ абi лi та цый на га 

цэнт ра «Ра ду га» Аляк сандр ФЁ ДА РАЎ.
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