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ПЕРШАЕ «ЗНАЁМСТВА»
Чым больш i час цей пад ле так 

спа жы вае ал ка голь, тым вы шэй-
шая ў яго ры зы ка тра пiць да ўра ча-
нар ко ла га. Але па куль ён не «за-
свя цiў ся» з-за лю бо вi да спiрт но га 
ў мi лi цыi, не аб ход ную ме ды цын скую 
i псi ха ла гiч ную да па мо гу яму ака-
жуць ана нiм на.

— Пад лет каў, якiя тра пi лi пад 
на гляд ура ча-нар ко ла га, у ста лi-
цы за раз ка ля 5 ты сяч. Але гэ та 
не азна чае, што ўсе яны пай мен-
на ста яць на ўлi ку. Боль шая част-
ка з па цы ен таў — гэ та дзе цi, якiх 
на пад пiт ку за тры ма лi су пра цоў нi кi 
мi лi цыi. Ды яг наз «хра нiч ны ал ка га-
лiзм» ста вiц ца толь кi ў адзiн ка вых 
вы пад ках, — рас каз вае за гад чык 
пад лет ка ва га ад дзя лен ня Мiнск ага 
га рад ско га клi нiч на га нар ка ла гiч на-
га дыс пан се ра Люд мi ла Шпа коў-
ская. — Пер шае зна ём ства з чар кай 
за раз ад бы ва ец ца пры клад на ў дзе-
сяць-два нац цаць га доў. Каш ту юць 
амаль усё: пi ва, га рэл ку, вi но... У 
дзе вя цi з дзе ся цi вы пад каў пер шы 
ке лiх ма ло му на лi ва юць баць кi. Ма-
ты ва цыi пры гэ тым роз ныя — ад на 
сям'я неш та свят куе i не хо ча, каб 
хтось цi за стаў ся ўба ку. Але ня ўжо, 
ка лi дзi ця не па каш туе шам пан ска-
га, то Но вы год не на сту пiць? У iн-
шай хо чуць та кiм чы нам... за га дзя 
ад ву чыць пад лет ка ад спiрт но га. 
Ды толь кi та кая так ты ка мо жа не 
спра ца ваць, i ўжы ваць на поi для да-
рос лых ён бу дзе i по тым. I пры чы на 

та му прос тая — ал ка голь на ват у 
мi нi маль най кан цэнт ра цыi ту ма нiць 
ма ла ды не акрэп лы мозг. У пад лет-
ка з'яў ля ец ца ад чу ван не та го, што з 
да па мо гай «ча роў на га зел ля» мож-
на на не ка то ры час ады сцi ад усiх 
праб лем, на якiя ба га ты пе ра ход ны 
ўзрост: знi жэн не па спя хо вас цi ў шко-
ле, рас ча ра ван не ў пер шым ка хан-
нi, спрэч кi з баць ка мi... Пас ля да iх 
па сту по ва да да юц ца раз на стай ныя 
праб ле мы са зда роў ем. I час та ўсе 
яны вы ра ша юц ца толь кi ў ка бi не це 
нар ко ла га. Ты по вы парт рэт пад лет-
ка, якi мае праб ле мы з ал ка го лем: 
ён нi чым не цi ка вiц ца, амаль нi ку ды 
не хо дзiць. «Асар ты мент» школь ных 
ад знак не вя лi кi — «двой кi», «трой-
кi», «чац вёр кi».

Пры гад ва ец ца гiс то рыя з 15-га-
до вым Л. Хло пец рас стаў ся з дзяў-
чы най i па чаў «за лi ваць» го ра. Тра-
пiў у п'я ным ста не ў мi лi цыю, пас ля 
да нас. Я яму ка жу: ну ня ўжо з-за 
та го, што ты бу дзеш пiць, дзяў чы на 
да ця бе вер нец ца? Ды не...

Склад нi каў у фар мi ра ван нi за-
леж нас цi ад ал ка го лю ў пад лет каў 
шмат. Гэ та i спад чын насць, i стан 
нер во вай сiс тэ мы, i со цы ум... Зда ра-
ец ца i так, што баць кi п'юць «не пра-
сы ха ю чы», а ў iх сы на вель мi моц ная 
нер во вая сiс тэ ма. I ён утрым лi ва-

ец ца ад па дзен ня ў без да нь. Быў 
вы па дак, ка лi школь нiк iшоў мыць 
аў та ма шы ны, каб пра кар мiць сва iх 
баць коў-п'ян чуг. А сам не браў у рот 
нi кроп лi.

ТРА ПIЦЬ
НА ЎЛIК ПРОС ТА. 
ЗНЯЦ ЦА ЦЯЖ КА...

— У iн спек цыi па спра вах ня поў-
на га до вых ство ра на ад мыс ло вая 
рэй да вая гру па, якая па ста ян на ад-
пра цоў вае ўлю бё ныя мес цы збо ру 
пад лет каў на «ал ка голь нае ран дэ-
ву». Юна ка цi дзяў чы ну мае пра ва 
да ста вiць у РУ УС лю бы су пра цоў нiк 
мi лi цыi, ка лi ба чыць, што той ужо 
зна хо дзiц ца «пад му хай» цi п'е на 
ву лi цы спiрт ное. У iн спек цыю па 
спра вах ня поў на га до вых тэр мi но ва 
вы клi ка юц ца баць кi за тры ма на га, 
а на ма ла до га ча ла ве ка ў гэ ты час 
скла да ец ца ад мi нiст ра цый ны пра-
та кол. Не цвя ро зы пад ле так звы чай-
на па ру шае два ар ты ку лы Ад мi нiст-
ра цый на га ко дэк са, — рас каз вае 
iн спек тар па спра вах ня поў на га до-
вых Пер ша май ска га РУ УС г. Мiн ска 
Да ры на Бон дар. — Су мную «паль-
му пер шын ства» ўтрым лi вае ар-
ты кул 17.3 (рас пiц цё ал ка голь ных, 

сла ба ал ка голь ных на по яў цi пi ва ў 
гра мад скiм мес цы або з'яў лен не на 
пуб лi цы на пад пiт ку). Ка лi ж юна ка 
па цяг ну ла на «подз вi гi», у тым лi ку 
i па прак ты ка вац ца ўго лас у не цэн-
зур най лек сi цы, то да яго мо гуць 
пры мя нiць i нор мы ар ты ку ла 17.1 
(дроб нае ху лi ган ства). А пас ля трох 
i больш кан флiк таў з за ко нам — 
пра мы шлях у спец шко лу. Пра гэ-
та iн спек та ры рас каз ва юць ва ўсiх 
на ву чаль ных уста но вах. Але ж не-
ка то рыя пад лет кi не ўспры ма юць 
та кiя па пя рэ джан нi ўсур' ёз. I па чы-
на юць ду маць толь кi та ды, ка лi ўжо 
тра пi лi на ўлiк. Мiж iн шым, на до лю 
не цвя ро зых пад лет каў пры па дае 
пры клад на чвэрць ад усiх зла чын-
стваў, да якiх «пры кла лi ру ку» ня-
поў на га до выя па ру шаль нi кi.

Зда ра ец ца i так, што ў мi лi цыю 
пры вод зяць i не цвя ро зых дзя цей. На 
iх склас цi пра та кол нель га, бо яны 
не да сяг ну лi 16-га до ва га ўзрос ту. 
Та ды ад на го з баць коў пры цяг ва юць 
да ад каз нас цi па ар ты ку ле 9.4 (не-
вы ка нан не аба вяз каў па вы ха ван нi). 
Пра та кол пе рад аец ца ў ка мi сiю па 
спра вах ня поў на га до вых, i пад ле-
так трап ляе на пра фi лак тыч ны ўлiк 
па мес цы жы хар ства. А зняц ца з 
яго ня прос та. Пер шы шанц з'я вiц ца 
толь кi праз паў го да. Ды i то, пад-
ле так му сiць ста ран на ву чыц ца, не 
пра гуль ваць уро кi, на вед ваць ура ча-
нар ко ла га i больш не мець праб лем 
з мi лi цы яй. Дык цi вар та iс цi на ўсё 
гэ та дзе ля не каль кiх га дзiн су мнiў-
на га кай фу?

«А ЯКI ЗА НЯ ТАК 
ПА ВЕ ЧА РАХ
У ВА ША ГА ДЗI ЦЯ ЦI?»

Рас паў сю джа ная ў наш час сi ту-
а цыя: баць кi шмат пра цу юць, i ў iх 
бра куе ча су на вы ха ван не дзi ця цi. 
Та му яны прос та «ад куп лi ва юц ца» 
ад баў лен ня ча су з iм, па да рыў шы 
чар го вую элект рон ную цац ку. Так 
ма лы трап ляе ў «за ла тую клет ку», 
у якой мо жа атры маць усё, што за-

хо ча. Але пры ад ной умо ве — па-
куль ён не за хо ча вы брац ца з яе. 
Гэ тая баць коў ская «па лi ты ка» мо жа 
пра ца ваць у па чат ко вай шко ле, але 
ў пе ра ход ным уз рос це ля цiць пад 
ад хон. Па чы на юц ца не па ра зу мен нi 
з пе да го га мi, са сва я ка мi — маў-
ляў, я ўжо да рос лы, та му ма гу сам 
пры маць ра шэн нi. I са мае га лоў-
нае — трэ ба са ма сцвер дзiц ца ся-
род ра вес нi каў... Не ка то рыя баць кi 
зай ма юць па зi цыю стра у са. Яны 
лi чаць, што бя да мо жа ад быц ца з 
кiм за ўгод на, але толь кi не з iх дзi-
цем. Па куль iх не вы клi ча на гу тар ку 
ўрач-нар ко лаг...

— Ка лi пад ле так прый шоў да до му 
на пад пiт ку, то ад ра зу «вы хоў ваць» 
яго бес сэн соў на, — лi чыць са цы-
яль ны пе да гог гiм на зii №6 г. Мiн ска 
Ма ры на Па зняк. — Яго трэ ба па-
клас цi спаць i не ха пац ца на заўт ра 
за па пру гу, а спа чат ку сур' ёз на па-
раз маў ляць. Чы таць на та цыi сэн су 
ня ма, гэ та не па дзей нi чае. Трэ ба 
да ве дац ца ад яго, ча му ён так зра-
бiў. Вель мi час та гэ та сiг нал, што ў 
пад лет ка ёсць праб ле мы. Маг чы ма, 
яму па ве ча рах ня ма чым за няц ца. 
Але каб без уся ля кай пры чы ны пай-
сцi i на пiц ца — так не бы вае.

ПА ВЯ ЛI ЧЫЦЬ ЦЭ НЫ, 
УЗ МАЦ НIЦЬ ЗА БА РО НЫ?

На по гляд Люд мi лы Шпа коў скай, 
вы ха ду з ня прос тай сi ту а цыi маг ло 
б па спры яць рэз кае па вы шэн не ца-
ны на ал ка голь ныя на поi. Пад лет кi 
гро шай не за раб ля юць, а бя руць iх у 
баць коў. Да лё ка не кож ны пра да вец 
ад пус цiць ма ло му пiт во з гра ду са мi, 
бо за гэ та ганд лё вы пункт ры зы куе 
па зба вiц ца лi цэн зii. Та му пад лет кi па-
ды хо дзяць да да рос лых i про сяць: 
«Ку пi нам пi ва, а ас тат няе па кiнь са-
бе на бу тэль ку». Свя до мы ча ла век, 
хут чэй за ўсё, ад мо вiц ца ад та кой 
пра па но вы. А вось ама тар вы пiць 
па го дзiц ца з ра дас цю. I сiт у а цыя не 
зме нiц ца, па куль тая ж бу тэль ка пi ва 
бу дзе каш та ваць смеш ныя гро шы...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

«Ох, ужо гэ ты пе ра-
ход ны ўзрост!» — час-
та да во дзі ла ся чуць ад 
баць коў і на стаў ні каў. 
Са праў ды, пад лет ка-
вы ўзрост да во лі-та кі 
праб ле ма тыч ны. І да лё-
ка не ўсё, што іх хва люе, 
юна кі і дзяў ча ты мо гуць 
аб мер ка ваць са сва і мі 
баць ка мі. І ад бы ва ец-
ца гэ та не толь кі та му, 
што пад лет кам со рам на 
за пы тац ца пра пер шыя 
сек су аль ныя ад но сі ны, 
ал ка голь ці ку рэн не... 
Прос та ча сам, каб даць 
пра віль ную па ра ду, па-
трэб на да па мо га ме на-
ві та спе цы я ліс та.

Для вы ра шэн ня гэ тай 
праб ле мы ў Еў ро пе бы лі ар-
га ні за ва ны цэнт ры да па мо-
гі пад лет кам. Яны мо гуць 
змя шчац ца пры кі на тэ ат рах 
аль бо на ват пры ганд лё вых 
цэнт рах. Та кія цэнт ры ёсць і 
ў Бе ла ру сі. У на шай кра і не іх 
46, у тым лі ку ў ста лі цы — 8. 
Адзін з іх — Рэс пуб лі кан скі ін-
фар ма цый ны ме та дыч на-рэ-
су рны цэнтр «Ювен тус», ство-
ра ны ў 2008 го дзе ў рам ках 
пра ек та ўма ца ван ня зда роўя 
пад лет каў» пры пад трым цы 
Дзі ця ча га фон ду ААН Юні-
сеф. Га лоў ная мэ та цэнт ра — 
за ха ван не рэ пра дук тыў на га 

зда роўя пад лет каў на асно ве 
прын цы паў «4Д» — «Да ступ-
насць», «Доб ра ах вот насць», 
«Да вер лі васць», «Доб ра зыч-
лі васць».

Спе цы я ліс ты цэнт ра пра-
цу юць у шмат лі кіх кі рун ках: 
«Рэ пра дук тыў нае зда роўе», 
«Псі хіч нае зда роўе пад лет-
каў», «Пра віль нае хар ча ван-
не», «Ін фек цыі, якія пе ра-
да юц ца па ла вым шля хам», 
«Пра фі лак ты ка абор таў», 
«Уплыў ты ту ню на зда роўе», 
«Ду хоў ныя каш тоў нас ці мо-
ла дзі» і інш.

Да па мо га пад лет кам мо-
жа вес ці ся ча тыр ма спо са-
ба мі. Перш за ўсё, гэ та ін ды-
ві ду аль ная да па мо га ўра чоў 
цэнт ра. Лю бы пад ле так мо жа 
бяс плат на атры маць кан суль-
та цыю псі хо ла га, гі не ко ла га, 
ва ле о ла га.

Так са ма шы ро кай па пу-
ляр нас цю ка рыс та ец ца та кі 
ме тад, як «Гру па вая пра ца» 
(трэ нін гі, «круг лыя ста лы», 
псі ха ла гіч ная ка вяр ня, пра ф-
кан суль та ван не). Су пра цоў ні кі 
цэнт ра да маў ля юц ца з на ву-
чаль ны мі ўста но ва мі і тыя на-
кі роў ваць пад лет каў у цэнтр. 
Што ці ка ва, пе да го гаў, якія 
пры хо дзяць з пад лет ка мі, па-
сяб роў ску про сяць па кі нуць 
па мяш кан не. Бо для іх іс ну-
юць свае се мі на ры-трэ нін гі. 

Гру па выя за ня ткі — гэ та 
не прос та чар го вая лек-
цыя пра зда ро вы лад 
жыц ця, якія пер ма нент-
на пра вод зяць на клас-
ных га дзі нах у шко ле, 
а пра ца з кан крэт ны мі 
жыц цё вы мі сі ту а цы я мі. 
Спе цы я ліс ты цэнт ра кан-
так ту юць з пад лет ка мі на 
роў ных, раз маў ля юць на 
«іх мо ве», пра вод зяць 
раз ві ва ю чыя гуль ні. На-
прык лад, трэ нінг «Жы вая 
ва да» да па ма гае пад лет-
кам вы явіць комп лек сы і 
пе ра маг чы іх. Ёсць звы-
чай: зі мой, пас ля апош ня-
га за ня тку, юна кі і дзяў ча ты 
па лі ва юць квет ку, якая рас це 
ў па кой чы ку для трэ нін гаў, 
а ле там па лі ва юць лі пу, што 
рас це ў дво ры ку. Спе цы я ліс-
ты тлу ма чаць, што квет ка або 
дрэ ва — сім вал жыц ця, і пад-
лет кі та кім чы нам пе ра да юць 
лю боў да ўся го жы во га і да 
сва ёй зям лі.

Па кан суль та цыю да ўра-
чоў пад лет кі звяр та юц ца з 
са мы мі раз на стай ны мі праб-
ле ма мі: гэ та і пер шы сек-
су аль ны во пыт, і ся мей ныя 
праб ле мы, і праб ле мы пра-
віль на га пры ёму ежы... Але 
сён ня праб ле ма-лі дар — гэ та 
ўжы ван не нар ко ты каў і так січ-
ных рэ чы ваў. У пры ват нас ці, 

за раз пай шла мо да на «су-
ме сі для ку рэн ня». За апош ні 
год у ста лі цы ў рэ ані ма цыю 
тра пі лі 7 дзя цей, якія па цяр пе-
лі ме на ві та ад та ко га кштал ту 
су ме сяў. Та му аба вяз ко ва на 
за ня тках рас каз ва юць пра са-
стаў су ме сяў і пра тое, што 
яны мо гуць тра піц ца на ват у 
звы чай най цы га рэ це, пра па-
на ва най пад лет кам «на ква-
тэ ры».

У цэнт ры мож на здаць 
кроў на ВІЧ-ін фек цыю. Урач-
ва ле о лаг Ін эса Па лаз нік 
ад зна чы ла: «У нас мож на 
атры маць кан суль та цыю пе-
рад не па срэд най зда чай кры-
ві, бо да гэ туль у не ка то рых 
ма ла дых лю дзей пры сут ні чае 

страх пе рад гэ тай пра цэ ду-
рай. Іс нуе рас паў сю джа нае 
мер ка ван не, што вы шэй на-
зва ная праб ле ма іх не да ты-
чыц ца. Але гэ та не так. Яна 
да ты чыц ца ўсіх. Кож на му 
трэ ба ве даць свой ста тус на 
ВІЧ-ін фек цыю».

«Ка лі ка заць пра цяж-
кас ці, — па дзя лі ла ся Ін эса 
Аляк санд раў на, — то гэ та 
не вель мі ак тыў нае су пра-
цоў ніц тва баць коў з цэнт рам. 
На шы спе цы я ліс ты кан суль-
ту юць і баць коў, і пад лет каў. 
І дзе ля гэ та га не трэ ба мець 
паш парт, бо ўсё ад бы ва ец ца 
ана нім на. У нас на ват ня ма 
рэ гіст ра ту ры — не аб ход-
на прос та па тэ ле фа на ваць 

у цэнтр і за пі сац ца на 
кан суль та цыю. Так са ма 
ха це ла ся б боль ша га су-
пра цоў ніц тва з за ву ча мі 
па вы ха ваў чай пра цы з 
на ву чаль ных уста ноў, а 
не толь кі з пе да го га мі-
ар га ні за та ра мі, са цы-
яль ны мі пе да го га мі і псі-
хо ла га мі. Хо чац ца, каб 
за маў ля лі лек цыі аль бо 
за ня ткі не толь кі па стан-
дар це «ты тунь-ал ка голь-
нар ко ты кі», але за кра на-
лі і ін шыя вель мі важ ныя 
тэ мы для пад лет каў: 
псі ха фі зіч ныя асаб лі-
вас ці, рэ пра дук тыў нае 
зда роўе, пра фі лак ты ку 

абор таў, пра віль нае хар ча-
ван не, па ру шэн ні, звя за ныя 
з хар чо вы мі звыч ка мі».

Ура чы ад зна чы лі, што звы-
чай на пас ля гру па вых за ня-
ткаў пад лет кі па ды хо дзяць, 
каб атры маць ін ды ві ду аль ную 
кан суль та цыю, бо на фо ру ме 
сай та цэнт ра «Ювен тус» не 
заў сё ды пра ўсе кан крэт ныя 
сі ту а цыі мож на спы таць у 
спе цы я ліс та. А сайт што дня 
на вед вае да стат ко ва вя лі кая 
коль касць ма ла дых лю дзей. 
Да сло ва, ся род на вед валь ні-
каў цэнт ра не толь кі пад лет кі 
ва ўзрос це да 18 га доў... Па 
кан суль та цыю сю ды звяр-
та юц ца і ма ла дыя лю дзі ва 
ўзрос це «за 20»...

Вік то рыя ЧАП ЛЕ ВА.

ШТО I ЧА МУ ПАД ЛЕТ КI 
ШУ КА ЮЦЬ НА ДНЕ ЧАР КI?

КА ЛІ З ПЫ ТАН НЯ МІ НЯ ЁМ КА ІС ЦІ ДА БАЦЬ КОЎ...

Пер шую чар ку ў жыц цi 
амаль усе вы пi ва юць яшчэ 
пад лет ка мi. Ад быц ца гэ та 
мо жа дзе за ўгод на:
i ў сям'i пад час свя точ най 
бя се ды, i ў кам па нii сяб роў, 
дзе ад маў ляц ца ад та ко га 
«па час тун ку» не пры ня та. 
Да лей па дзеi мо гуць 
раз вi вац ца як за ўгод на 
— тут усё за ле жыць 
ад ася род ку, у якiм 
вы хоў ва ец ца дзяў чы на 
або юнак. Да паў на лец ця 
да цяг ва юць аб са лют ны мi 
цвя роз нi ка мi толь кi са мыя 
моц ныя, якiя зна хо дзяць 
у са бе сi лы ра шу ча 
ска заць «не», не ба ю чы ся 
перс пек ты вы стаць «бе лай 
ва ро най»...
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