
518 кастрычніка 2017 г.

— Ці не зда ец ца вам, што 
ў апош нія га ды ў све це ста-
но віц ца ўсё больш агрэ сіі?

— Я ду маю, што спра ва 
не ў коль кас ці, а ў тым, што 
агрэ сія транс фар му ец ца, 
з'яў ля юц ца но выя яе фор мы, 
спо са бы вы яў лен ня. Агрэ-
сія — вер баль ная, фі зіч ная, 
ад кры тая, сха ва ная — ад па-
чат ку з ча ла ве кам, бо да па-
ма гае яму вы жыць.

— Ка лі ча ла век у мір ным 
го ра дзе бя рэ ў ру кі зброю і 
ад кры вае агонь па на тоў пе, 
то як гэ та зра зу мець? Гэ та 
сха ва ны су іцыд? Або, мо-
жа, пра яў лен не псі хіч на га 
за хвор ван ня?

— Сам па са бе па доб ны 
ўчы нак не ўказ вае на на яў-
насць псі хіч най па та ло гіі. Гэ-
та мо жа быць і ня здоль насць 
ад шу каць вый сце ў ней кай 
праб лем най сі ту а цыі. Дак-
лад ней, адзі ным маг чы мым 
вый сцем па да юц ца вось та-
кія па во дзі ны. Бо ча ла век 
раз гля дае ней кія аб ста ві ны 
як па гро зу свай му жыц цю. 
З на ша га пунк ту гле джан ня сі-
ту а цыя, у якой апы нуў ся агрэ-
сар, аб са лют на нейт раль ная, 
а для яго — зу сім не. Та кое 
ска жэн не не заў сё ды звя за на 
з за хвор ван нем.

— Што да па ма гае рас па-
знаць па та ло гію?

— Для не ўра тыч ных рас-

строй стваў ха рак тэр ныя 

праз мер ная тры во га, пра явы 

дэ прэ сіі. Мы са мі бу дзем ад чу-

ваць, што тры вож насць атруч-

вае нам жыц цё. Не ўра тыч ныя 

рас строй ствы раз ві ва юц ца як 

рэ ак цыя на стрэс, ня ўмен не 

вы ра шаць кры зіс ныя сі ту а цыі. 

Гэ та мо жа быць, на прык лад, 

па ру шэн не адап та цыі. Тры во-

га — нар маль ная рэ ак цыя на 
ней кія сі ту а цыі, ад нак гэ та па-
чуц цё мо жа на рас таць да та кой 
сту пе ні, што па чы нае пе ра шка-
джаць эфек тыў на му вы ра шэн-
ню паў ся дзён ных за дач. Ка лі 
тры вож ны стан ні як не звя за ны 
з аб' ек тыў най рэ аль нас цю, і мы 
са мі ра зу ме ем гэ ту праз мер-
насць, але ні чо га не мо жам з 
гэ тым зра біць да во лі пра цяг лы 
час, зна чыць, трэ ба звяр тац ца 
да спе цы я ліс таў.

Для псі ха тыч ных рас строй-
стваў ха рак тэр ныя зме ны ў га-
лі не мыс лен ня, ус пры ман ня, 
што час та пра яў ля ец ца ві да-
воч най не адэ кват нас цю па-
во дзі наў. Тут, як пра ві ла, сам 

хво ры пе ра мен не ўсве дам ляе, 
на іх рэ агу юць яго бліз кія. Ха-
рак тэр най пра явай псі ха тыч-
на га рас строй ства з'яў ля ец ца 
псі хоз. Ён мо жа быць звя за ны 
і з ужы ван нем ал ка го лю або 
нар ко ты каў. За леж насць ад 
іх ёсць псі хіч нае за хвор ван не. 
Пры псі хо зе губ ля ец ца су вязь 
з рэ ча іс нас цю, мо гуць быць 
га лю цы на цыі, трыз нен не. Ча-
ла век вы па дае з рэ аль ных 
па дзей. У не ка то рых вы пад-
ках, ка лі ўлас ныя па во дзі ны 
па гра жа юць жыц цю хво ра га 
або жыц цю ін шых лю дзей, за-
ка на даў ства пра ду гледж вае 
ака зан не пры му со вай псі хі ят-
рыч най да па мо гі.

— Да рэ чы, ці аба вяз ко-
ва ўжы ван не псі ха ак тыў ных 
рэ чы ваў пры вя дзе да раз-
віц ця за леж нас ці?

— У роз ных лю дзей гэ ты 
шлях бу дзе роз ным па ча се. 
А ўво гу ле па він ны сыс ці ся 
ад ра зу не каль кі фак та раў. 
Праб ле му хут чэй спаз нае, на-
прык лад, той, у ка го ёсць ге не-
тыч ная схіль насць, чые баць кі 
ме лі за леж насць. Так са ма той, 
у ка го ня ма ма раль най пад-
трым кі з бо ку бліз кіх, той, ка-
го нель га на зваць псі ха ла гіч на 
ста лай асо бай. Та кія лю дзі не 
ўме юць спраў ляц ца на ват з са-
мы мі прос ты мі за да ча мі і цяж-
кас ця мі, якія су пра ва джа юць 
паў ся дзён нае жыц цё.

— А што та кое псі ха ла-
гіч ная ста ласць?

— Умен не пе ра адоль ваць 
не пры ем нас ці і вы ра шаць 

праб ле мы, аба пі ра ю чы ся толь-

кі на ся бе, на свае ве ды, умен-

ні. Ня ста лыя асо бы, як пра ві-

ла, не ўме юць гэ та га ра біць. 

Ад нак бы ва юць сі ту а цыі, ка лі 

наш улас ны ўнут ра ны рэ сурс 

вы чар па ны. Ка лі псі ха ла гіч на 

ста лая асо ба ба чыць аб ме жа-

ва насць сва іх здоль нас цяў, то 
звяр та ец ца па да па мо гу. Уво-
гу ле ёсць лю дзі, на до лю якіх 
вы па дае ве лі зар ная коль касць 
скла да ных сі ту а цый, ад нак яны 
за хоў ва юць раў на ва гу, доб-
ры на строй і не бя руць у ру кі 
зброю. А ёсць лю дзі ін фан-
тыль ныя, якім не ха пае ўлас-
ных рэ сур саў на вы ра шэн не 
са мых прос тых пы тан няў.

— Як не вы га да ваць ін-
фан тыль ную асо бу?

— Ад ра зу за ўва жу, што 
ма тэ ры яль ны да ста так тут не 
бу дзе вы зна чаль ны. Са мае 
важ нае, на коль кі бліз кія лю-

дзі пры ма юць дзі ця, якую пад-
трым ку яму аказ ва юць, ці не 
на вяз ва юць яму свае ра шэн ні. 
Пад трым ка за клю ча ец ца не ў 
тым, каб зра біць за мест дзі ця-
ці, за да ча да рос лых — на ву-
чыць са ма стой на му вы ба ру.

— Гэ та маг чы ма ў ня поў-
най сям'і?

—Тра ды цый ная сям'я, якая 
скла да ец ца з ма мы, та ты і дзі-
ця ці, — тая, што мы на зы ва ем 
поў най, са праў ды да па ма гае 
ча ла ве ку гар ма ніч на раз ві вац-
ца. У ідэа ле ад сут насць ад на-
го з баць коў мо жа ў пэў най 
ступ ні кам пен са вац ца ней кі мі 
ін шы мі знач ны мі да рос лы мі. 
Важ на, каб быў дзед/ба бу ля, 
прад стаў нік свай го по лу, які 
на ву чыць ад па вед ным па во-
дзі нам. На огул су час ная сям'я 
транс фар му ец ца, ад нак яна 
бы ла, ёсць і бу дзе па сут нас-
ці та кой, як бы ла ў тыя ча сы, 
ка лі лю дзі па ча лі дзя ліц ца на 
па ры ў ме жах пля мё наў.

— Хто сён ня пры хо дзіць 
да ўра чоў-псі ха тэ ра пеў-
таў?

— Га лоў ным чы нам, жан-
чы ны пра ца здоль на га ўзрос ту. 
Жан чы ны тра ды цый на хут чэй 
пры зна юц ца, што ім па трэб на 
да па мо га. Моц ны пол час цей 
па ку туе ад хі міч ных за леж нас-
цяў, а пры го жы су ты ка ец ца 

з тры вож ны мі рас строй ства-
мі — ка лі па чы на еш па ку та-
ваць ад ча кан ня най гор ша га 
раз віц ця па дзей, звя за ных 
ка лі не з са мім та бой, то са 
сва я ка мі. Са мае важ нае, што 
аб са лют ная боль шасць гэ тых 
тры вог з вель мі вы со кай до ляй 
ве ра год нас ці ні ко лі не спраў-
дзіц ца.

— Па цы ен ту з тры вож-
ным рас строй ствам да вя-
дзец ца ўжы ваць ме ды ка-
мен ты?

— Гэ та мо жа быць як псі-
ха тэ ра пеў тыч ная да па мо га, 
так і ўжы ван не прэ па ра таў, 
пры чым да во лі пра цяг лае, да 
паў го да і бо лей. Зра зу ме ла, 
таб лет кі не вы ра ша юць ні я-
кіх праб лем, ад нак з іх да па-
мо гай мож на зра біць глы бо кі 
ўдых, на брац ца сіл, каб іс ці 
да лей. На жаль, мно гія па-ра-
ней ша му лі чаць, што зва рот 
па псі ха ла гіч ную, псі ха тэ ра-
пеў тыч ную або псі хі ят рыч ную 
да па мо гу па цяг не за са бой 
ней кія на ступ ствы, са цы яль-
ныя аб ме жа ван ні. Між тым да-
па мо га сён ня мо жа аказ вац ца 
і ана нім на — улік не аб ход ны 
толь кі для на ша га ўнут ра на-
га вы ка ры стан ня, бо па цы ент 
мо жа звяр тац ца паў тор на. На 
ка рот кі час маг чы мыя і аб ме-
жа ван ні ў ва джэн ні аў та ма бі-
ля, ва ло дан ні збро яй. 

Псі ха тэ ра пеў тыч ная і псі-
ха ла гіч ная да па мо га сён ня 
мак сі маль на на блі жа на да 
па цы ен таў, спе цы я ліс ты пра-
цу юць ва ўсіх цэнт раль ных 
ра ён ных і не ка то рых га рад-
скіх па лі клі ні ках. Мож на звяр-
нуц ца і ад ра зу ў псі хі ят рыч ны 
дыс пан сер — яны ёсць у кож-
най воб лас ці



Дзейс ная аба ро наДзейс ная аба ро на  

Пад стаў ляй це пля чо!
Вак цы на цыя ад гры пу шкод ная? Мо жа зні жаць іму-
ні тэт? На ад ва рот, вак цы на трэ ні руе, ума цоў вае імун-
ную сіс тэ му!

95 пра цэн таў ін фек-
цый ных за хвор ван няў 
скла да юць грып і вост рыя 
рэ спі ра тор ныя ін фек цыі. 
Пе ра да юц ца яны пры 
раз мо ве, каш лі, чхан ні. 
Пры чым да стат ко ва не-
каль кіх га дзін пас ля зно-
сін з хво рым. Ві ру сы гры-

пу па ста ян на цыр ку лю юць ся род нас, ад нак най боль ша га 
пад' ёму за хва раль насць на яго да ся гае ў зі мо вы час.

Грып па чы на ец ца рэз ка — са сла бас ці, дры жы каў, моц-
на га га лаў но га і мы шач на га бо лю, а на дру гі-трэ ці дзень за-
клад вае нос, з'яў ля ец ца на смарк і су хі ка шаль. Да ві рус най 
ін фек цыі, ка лі ар га нізм зня сі ле ны, лёг ка мо жа да лу чыц ца і 
бак тэ ры яль ная — гной ны атыт, сі ну сіт, бран хіт, раз ві ва юц-
ца і больш цяж кія ста ны — пнеў ма нія, мі я кар дыт, ме нін гіт, 
эн цэ фа літ, што ня се пра мую па гро зу жыц цю.

— За ра зіц ца гры пам мож на не злі чо ную коль касць ра зоў, 
бо ві ру сы гры пу па ста ян на мя ня юц ца, а ў на шым ар га ніз-
ме ня ма ан ты цел для кож на га но ва га ві ру са, — тлу ма чыць 
урач-ін фек цы я ніст 3-й га рад ской дзі ця чай клі ніч най 
па лі клі ні кі Мін ска Га лі на СІ ЗО ВА. — Для аба ро ны лепш за 
ўсё зра біць пры шчэп ку — яе ро бяць у пля чо або пад ла пат-
ку. У на шай кра і не для гэ та га пры мя ня ец ца не каль кі ві даў 
вак цын, жы вых або інак ты ва ва ных. Апош нія змя шча юць 
за бі ты цэ лы ві рус або яго асоб ныя час цін кі.

Шы ро кае пры мя нен не знай шлі на дзей ныя і бяс печ ныя 
спліт-вак цы ны з асоб ны мі час цін ка мі ві ру са — Вак сіг рып 
(Фран цыя), Флю вак сін (Кі тай), Флю а рыкс (Бель гія).

Іму ні тэт пас ля пры шчэп кі фар мі ру ец ца да 14—21 дня і аба-
ра няе нас 6—12 ме ся цаў з эфек тыў нас цю 70—98 пра цэн таў.

На лю бую пры шчэп ку мо гуць быць па боч ныя рэ ак цыі. 
На яў насць тэм пе ра ту ры да 38 гра ду саў або па чыр ва нен ня 
ў мес цы ўвя дзен ня прэ па ра та — нар маль ная рэ ак цыя ар-
га ніз ма. Зні кае яна ця гам ад на го-двух дзён.

Дзе цям ра біць пры шчэп ку мож на па чы на ю чы з 6-ме сяч-
на га ўзрос ту. Ма лыя дзе ці вель мі ўраз лі выя да ін фек цыі, 
бо за ра зіць іх мо гуць як да рос лыя сва я кі, так і ін шыя дзе ці 
ў ар га ні за ва ных ка лек ты вах. Мно гія баць кі ка жуць, што іх 
дзя цей хоць і пры шча пі лі ў сад ку, але тыя ўсё ад но за хва-
рэ лі. Так ад бы ло ся та му, што ў лю бым ка лек ты ве па він ны 
быць пры шчэп ле ны не менш за 40 пра цэн таў.

За хвор ван не на грып у ця жар най мо жа вы клі каць раз-
віц цё па ро каў у пло да або вы кі дыш. Та му жан чы нам, якія 
пла ну юць ця жар насць, ле пей пры шча піц ца яшчэ да ця жар-
нас ці, а ця жар ныя мо гуць ра біць пры шчэп ку пад час дру го-
га-трэ ця га тры мест ра



Якасць і бяспекаЯкасць і бяспека  

Не бы вае ле каў дру гой све жа сці
Сё ле та на ры нак не да пу шча ны 

23 най мен ні се рый ле ка вых прэ па ра таў
Ай чын ная фар ма цэў тыч ная пра мыс ло васць на-
рошч вае аб' ём і асар ты мент вы пус ку ле ка вых срод-
каў, у тым лі ку для вы ха ду на за меж ныя рын кі. 
Да 2020 го да 40 пра цэн таў пра дук цыі па він на ад-
гру жац ца на экс парт.

У кра і не за рэ гіст ра ва на 4,5 ты ся чы ле ка вых срод каў, 
1,5 ты ся чы з якіх — ай чын най вы твор час ці. У вар тас ным 
вы ра жэн ні па вы ні ках гэ та га го да до ля бе ла рус кіх ле каў 
на ўнут ра ным рын ку скла дае 55 пра цэн таў. 85 пра цэн таў 
на шых ле каў ма юць кошт у ме жах 5 до ла раў.

— Якасць ле каў не мо жа быць леп шай ці гор шай, яна або 
ёсць, або яе ня ма, — ка жа на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 
фар ма цэў тыч най ін спек цыі і ар га ні за цыі ле ка ва га за-
бес пя чэн ня Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Бе ла ру сі Але на 
АЛЯК САНД РА ВА. — Якасць — гэ та ад па вед насць па тра ба-
ван ням Дзяр жаў най фар ма ка пеі і нар ма тыў най да ку мен та цыі 
вы твор цы, яна за бяс печ ва ец ца ад мо ман ту рас пра цоў кі прэ-
па ра таў да па ступ лен ня да па цы ен та. Та му на на шым рын ку 
ня ма фаль сі фі ка таў, а ня якас ная пра дук цыя ад бра коў ва ец ца 
да па ступ лен ня ў ап тэ кі і баль ні цы. Сё ле та не да пу шча ны на 
ры нак 23 най мен ні кан крэт ных се рый ле ка вых срод каў, з якіх 
16 се рый — ай чын най вы твор час ці, 7 — за меж най. Ад усіх 
пра ве ра ных ле каў гэ та скла дае 0,04 пра цэн та.

27 пра цэн таў вы раб ле най пра дук цыі ад праў ля ец ца ця-
пер у больш як 30 кра ін све ту. Сё ле та пла ну ец ца ад гру зіць 
на знеш нія рын кі пра дук цыі на 115 млн до ла раў. Па стаў кі 
ажыц цяў ля юц ца ў кра і ны СНД, Азіі, Аф ры кі, проб ныя ад-
груз кі ёсць і ў ЕС



Матэрыялы падрыхтавала 
Святлана БАРЫСЕНКА. protas@zviazda.by

ВО СЕНЬ-ВО СЕНЬ...ВО СЕНЬ-ВО СЕНЬ...
У гэ тую па ру го да мы ста но вім ся вель мі ад чу валь ныя 

да роз ных псі ха ла гіч ных рас строй стваў і па ру шэн няў. Гэ-
тыя ка рыс ныя па ра ды да па мо гуць тры мац ца на плы ву.

1. Ду май це аб тым, што і гэ та прой дзе. Вяс на не за 
га ра мі!

2. Не вя лі кія ра дас ці і яр кія мо ман ты ёсць на са май 
спра ве ў кож ным дні. Не пра пус кай це іх.

3. Па паў няй це ўнут ра ныя рэ сур сы з да па мо гай хо бі, 
ста сун каў з пры ем ны мі людзь мі.

4. Не ад маў ляй це са бе і ў лю бі мых, ка рыс ных стра вах 
і на по ях — да зволь це кры ху ка вы або ша ка ла ду.

5. Паў на цэн на ад па чы вай це — доб ра спі це што ноч, 
ад па чы вай це ця гам тыд ня, ме ся ца, го да.

6. У стрэ са вай сі ту а цыі не па ні куй це. Спра буй це ўсё 
рас клас ці па па лі цах, каб вы ра шыць праб ле му крок за 
кро кам.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже помещения кафе, находящегося 

в собственности Республики Беларусь

Лот №1. Помещение кафе с инв. 

№610/D-63675, расположенное по 

адресу: Минская обл., Борисовский 

р-н, г. Борисов, ул. Гагарина, 56-3, 

1987 г. п. Назначение: помещение об-

щественного питания. Общая / норми-

руемая площадь – 187,4 / 150,1 кв. м. 

Этаж – подвал

Начальная 

цена продажи 

без учета 

НДС, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона, 

%

183 485,40 5 000,00 5

Обременение: помещение кафе с инв. №610/D-63675 сдается по договору 

аренды на срок до 09.04.2019 (187,4 кв. м)

Земельный участок для данного изолированного нежилого помещения с 

инвентарным номером 610/D-63675 будет сформирован после заключения 

договора купли продажи

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-

ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 

5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен подписать с Продавцом 

договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) календарных дней с 

назначенной даты проведения аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость 

приобретенного на аукционе Объекта в течение 10 (десяти) календарных 

дней после подписания договора купли-продажи.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 

аукциона вознаграждение в размере 3% (трех процентов) от цены продажи 

Объекта в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-

ленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 20.11.2017 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Продавец: ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», 

222511, Минская обл., г. Борисов, ул. Гагарина, 54, тел. 8 (0177) 74-47-27.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, каб. 7, тел. 8 (017) 306-00-57.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 

с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 

каб. 7. Окончание приема заявлений – 16.11.2017 в 11.00.

Задаток перечисляется: на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 

ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Каль-

варийская, д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по про-

даже помещения кафе (Лот №1), продаваемого ОАО «2566 завод по ремонту 

радиоэлектронного вооружения», проводимом 20 ноября 2017 г.  

Контактное лицо для осмотра Объекта: Криштапович Виктор Владимирович, 

тел.: 8 (0177) 74-47-25, 8 (029) 674-79-75 (осмотр осуществляется в рабочие 

дни с 13.30 до 17.00)

Контактная информация организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57 

• 8 (029) 356-90-03 • 8 (029) 550-09-52 • torgi@ino.by

У ка го з нас ня ма праб лем? Для іх вы ра шэн ня па тра бу юц ца пэў ныя рэ сур сы 
(неаба вяз ко ва толь кі ма тэ ры яль ныя!). Ка лі нам не ха пае ўлас ных, зна чыць, 
на спеў час пра сіць да па мо гі ў бліз кіх. Або ў спе цы я ліс таў — ура чоў-псі хо ла гаў, 
псі ха тэ ра пеў таў. Не тое каб яны ўзя лі ся штось ці ра біць за мест нас, але 
з да па мо гай спе цы яль ных ме то дык і (пры не аб ход нас ці) ме ды ка мен таў мож на 
пры вес ці ся бе ў та кі стан, ка лі пра сцей бу дзе ўзяц ца за ня прос тыя за дач кі, 
пад кі ну тыя жыц цём. Пад ра бяз ней аб тым, ка лі трэ ба звяр тац ца да спе цы я ліс таў, 
рас каз вае на мес нік га лоў на га ўра ча па па меж най псі хі ят рыі Мінск ага га рад ско га 
клі ніч на га псі хі ят рыч на га дыс пан се ра, кан ды дат ме ды цын скіх на вук, 
да цэнт На тал ля БЕ РА ЗОЎ СКАЯ.

Псі ха ло гія для ўсіхПсі ха ло гія для ўсіх  

ПРАЗ МЕР НАЯ 
ТРЫ ВОЖ НАСЦЬ


