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Даб ра чын насць ан лайнДаб ра чын насць ан лайн  

АД КОЖ НА ГА З НАС

Да рэ чы, для су за леж ных вель мі 
важ ным аказ ва ец ца га ва рыць са бе 
«стоп!» кож ны раз, ка лі за хо чац ца 
вы ра шыць праб ле мы за леж на га. 
А праб ле мы ў яго ёсць, ды яшчэ 
коль кі! З ра бо ты та кіх ра на ці поз-
на вы га ня юць, гро шай ім па ста ян-
на не ха пае, зда роўя не да да ец-
ца, сям'я рас па да ец ца. То пра вы 
на ва джэн не ада бра лі, то па біў ся 
з не кім... Унут ра най ма ты ва цыі ў 
хво ра га на ал ка га лізм/нар ка ма-
нію ня ма ні я кай — псі ха ак тыў нае 
рэ чы ва ро біць так, каб ча ла ве ка 
ці ка ві ла толь кі са мо гэ та рэ чы ва. 
Та му вар та пры бя гаць да ма ты-
ва цыі знеш няй — скла дан не пра-
та ко лаў, пры зна чэн не штра фаў, 
па збаў лен не баць коў скіх пра воў, 
на кі ра ван не ў ля чэб на-пра цоў ны 
пра фі лак то рый... Ча сам ад но па-
збаў лен не за леж на га ўся кай ма-
тэ ры яль най пад трым кі штур хае яго 
на по шук па ра тун ку. Ру ку да па мо гі 
пра цяг ва юць сён ня тыя ж гра мад-
скія ар га ні за цыі, дзе ўсё ана нім на 
і доб ра ах вот на.

— На ну мар +375 29 512 97 87 
нам зво няць сва я кі, якіх мы за пра-
ша ем на гру пу ме на ві та для су за-
леж ных, — кож ны чац вер, з 19 да 
21 га дзі ны, — рас каз вае стар шы-
ня на ва по лац ка га га рад ско га 
ад дзя лен ня Рэс пуб лі кан ска га 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Ма-
ці су праць нар ко ты каў» Лю боў 
БУЛ ГА КА ВА. — З По лац ка на ват 
ча сам пры яз джа юць ма ці з баць-
кам за леж на га сы на. Гэ тыя су стрэ-
чы не аб ход ны, каб на ву чыц ца пра-
віль ным па во дзі нам з хво рым сва-
я ком, і прак ты ка па каз вае, што як 
толь кі мы па чы на ем ра та ваць ся бе, 
то ад на ча со ва ра ту ем і за леж на-
га. Хоць апош ня му, без умоў на, 
па тра бу ец ца спе цы фіч ная да па-
мо га — на прык лад, ме ды цын ская, 

і та ды мы пад ка жам, дзе шу каць 
ура ча-нар ко ла га, а за тым і рэ абі лі-
та цый ная, больш пра цяг лая і вель-
мі важ ная. Апош нім ча сам на ша 
ар га ні за цыя цес на су пра цоў ні чае 
з цэнт рам «Пра ва на жыц цё», што 
ў па сёл ку Руд ня пад Ма зы ром, і 
хрыс ці ян скім рэ абі лі та цый ным 
цэнт рам «Вяр тан не» ў Ба ра на ві-
чах — для за леж ных больш ста ла-
га ўзрос ту. Эфект ад та кой ра бо ты 
ад на знач на ёсць, не ка то рым уда-
ец ца да сяг нуць стой кай рэ мі сіі на 
пра ця гу мно гіх га доў.

Ра зам з псі хо ла гам са цы яль на-
пе да га гіч на га цэнт ра на ва по лац кія 
«Ма ці» ар га ні за ва лі гру пу для ма-
ці-вы пі вох, якім на працягу шасці 
ме ся цаў да ец ца шанц вы пра віц ца, 
каб не па зба віц ца баць коў скіх пра-
воў. Дзе ці ў гэ ты час пра жы ва юць у 
цэнт ры або пры ём най сям'і. 2-га до-

вае дзі ця ўзя ла пад ча со вую апе ку 
і Лю боў Бул га ка ва, якая афор мі ла 
ра зам з му жам пры ём ную сям'ю. 
Баць кі-вы пі во хі аба вя за ны тым ча-
сам на вед ваць ура ча-нар ко ла га і 
гру пу ўза е ма да па мо гі пры са цы-
яль на-пе да га гіч ным цэнт ры.

У апош нія га ды «Ма ці су праць 
нар ко ты каў» пра ца ва лі і ў ля чэб-
на-пра цоў ным пра фі лак то рыі, які 
да ня даў ня га ча су іс на ваў у го ра-
дзе. Не ка то рыя ўдзель ні кі дзвюх 
груп урэш це здо ле лі адап та вац ца 
да цвя ро за га жыц ця — вяр нуў шы-
ся па мес цы свай го па ста ян на га 
пра жы ван ня, улад ка ва лі ся на ра-
бо ту, за вя лі сем'і. Той, хто вы рваў-
ся з за леж нас ці сам, як пра ві ла, 
за ста ец ца да па ма гаць ін шым, бо 
адап та цыя да но ва га жыц ця пра-
ду гледж вае і па тра наж над тым, 
хто толь кі спра буе. Сён ня ля чэб-
на-пра цоў ны пра фі лак то рый у На-
ва по лац ку за кры ты. Ад нак «Ма ці 
су праць нар ко ты каў» ма юць на мер 
ад на віць сваю ра бо ту са зня во ле-
ны мі, якія ма юць за леж нас ці. Па-
куль яны ад бы ва юць па ка ран не, ім 
пра па ну ец ца толь кі кан суль та цый-
ная да па мо га, а пас ля вы зва лен ня
ах вот ныя мо гуць ад пра віц ца на 
рэ абі лі та цыю.

— Па за пы це лю бой на шай уста-
но вы аду ка цыі, па чы на ю чы са школ 
і за кан чва ю чы По лац кім дзяр жаў-
ным уні вер сі тэ там, аса біс та я пра-
вод жу спе цы яль ныя ін тэр ак тыў ныя 
за ня ткі па тэ ме за леж нас цяў ад 
ты ту ню, ал ка го лю і нар ко ты каў, — 
тлу ма чыць Лю боў Ле а ні даў на. — 
Пас ля ад ной з апош ніх су стрэч 
з пер ша курс ні ка мі па тра ды цыі 
бы ло пра па на ва на аца ніць каш-
тоў насць атры ма най ін фар ма цыі. 

Як пра ві ла, пад лет кі пі шуць, што
сэнс у гэ тым ад на знач на ёсць. 
У ад ной шко ле хло пец не як на пі саў: 
«Я ду маў, што ў 16 га доў па каш тую 
ўсё, але дзя куй, што па пя рэ дзі лі». 
На огул мер ка ван ні роз ныя, нех та 
на пі саў, што «не вар та ра біць рэз-
кія вы ва ды пра ча ла ве ка, які вы піў 
пі ва, але не зло ўжы вае. Не лі чу, 
што ён ад ра зу ста но віц ца дэ гра-
дан там і бу ду чы ні ў яго ня ма». Або 
вось: «Для мя не за ня ткі ні я кай ро-
лі не сыг ра лі, бо я ні ко лі ні чо га не 
ўжы ва ла і ўжы ваць не збі ра ю ся», 
«Ні чо га но ва га не да ве даў ся, усё, 
што мы і ве да лі», «З за да валь нен-
нем па слу ха ла б яшчэ», «Пры за ду-
маў ся, каб кі нуць ку рыць»...

Увод ныя за ня ткі для школь ні каў 
роз на га ўзрос ту на зы ва юц ца «Усё 
па чы на ец ца з ма ло га». Што ра дуе 
нас ле там і ча го ня ма ўжо во сен-
ню, зі мой? — пы та ец ца спа чат ку 
Лю боў Ле а ні даў на ў аў ды то рыі. 
Пас ля не вя ліч кай пад каз кі дзе ці 
зда гад ва юц ца, што раз мо ва пра 
квет кі. А што трэ ба, каб яны рас лі? 
Дзе ці пе ра ліч ва юць: па лі ваць, пад-
корм лі ваць, каб сон ца грэ ла. Рэд ка 
хто зда га да ец ца на зваць ба раць-
бу з пус та зел лем, але ме на ві та да 
гэ тай дум кі і важ на пад вес ці, каб 
пе рай сці да га лоў на га: а што ў на-
шым жыц ці ёсць пус та зел ле? Што 
пе ра шка джае ча ла ве ку нар маль на 
жыць і раз ві вац ца? І дзе ці зда гад-
ва юц ца, што гэ та ты тунь, ал ка голь 
і нар ко ты кі.

Тэ ма пе ра да чы ВІЧ-ін фек цыі не 
абы хо дзіц ца без гуль ні, яна на зы-
ва ец ца «Аў то граф». Школь ні кам 
раз да юц ца па пер кі, якія трэ ба пе-
ра да ваць ад но ад на му, каб па кі-
даць свае аў то гра фы. На пры кан цы 
вя ду чы про сіць пад няц ца та го, ка-
му да ста ла ся па пер ка з чыр во най 
кроп кай на ад ва рот ным ба ку. Так 
дзе ці ву чац ца ра зу мець, што чыс та 
знеш не ні ко лі не зра зу ме еш, што ў 
ча ла ве ка ёсць ін фек цыя. А яна тым 
ча сам рас паў сю дзі ла ся.

— Я ка жу і аб тым, што ве ра год-
насць за ра жэн ня ад на — пры тых 
жа сек су аль ных кан так тах яна не 
над та вя лі кая, ад нак ста тыс ты ка 
коль кас ці вы пад каў указ вае на тое, 
што боль шасць вы пад каў пе ра да-
чы ін фек цыі ад бы ва ец ца ме на ві-
та па ла вым шля хам, — за ўва жае 
Лю боў Ле а ні даў на. — Пра чыс ці ню 
ста сун каў па між ма ла ды мі людзь-
мі мож на рас ка заць праз ней кія 
зра зу ме лыя ўсім рэ чы. Пра па ную, 
на прык лад, за ду мац ца, ча му ні хто 
з нас не ку піў бы ўжо ад кры ты ка-
лісь ці ёгурт?

Су пра цоў ні кі «Ма ці су праць нар-
ко ты каў» зай ма юц ца пра фі лак ты-
кай пе ра да чы па ла вых ін фек цый 

і ся род прад стаў ніц секс-біз не су — 
на ша шы, ста ян ках, пры да рож-
 ных ка фэ дзяў чы нам раз да юць 
ін фар ма цый ныя ма тэ ры я лы, дзе 
па зна ча ны маг чы мас ці ана нім на га 
бяс плат на га ме ды цын ска га аб сле-
да ван ня, у тым лі ку на ВІЧ па слі не 
за 15 хві лін. Аб сле да ва на та кім чы-
нам ужо ка ля 200 жан чын, ад ной 
з якіх — са ста ноў чым вы ні кам — 
ар га ні за ва лі са цы яль нае су пра-
ва джэн не да ўра ча-ін фек цы я ніс та 
для да лей ша га аб сле да ван ня.

У ар га ні за цыі пра цуе і ана нім ны 

кан суль та цый ны ка бі нет (вул. Ка-

лі ні на, 5, тэ ле фон «га ра чай» лі ніі: 

+375 29 523 68 69), у якім пра во-
 дзіц ца ра бо та са спа жыў ца мі 
ін' ек цый ных нар ко ты каў і лю дзей, 
якія ма юць бес па рад ка выя па ла-
выя су вя зі, па фар мі ра ван ні ў іх 
ад каз на га стаў лен ня да свай го 
зда роўя. На ла джа ны тут і аб мен 
шпры цаў для нар ка за леж ных. А з 
2014 го да дзей ні чае су мес ны пра-
ект ар га ні за цыі «Ма ці су праць нар -
ко ты каў» і Цэнт ра дру жа люб на га 

стаў лен ня да па длет каў «Дыя лог», 

які раз мя шча ец ца на ба зе дзі ця чай 

па лі клі ні кі (тэл. +375 214 51 90 90). 
Звяр тац ца сю ды мо гуць не толь кі
тыя, ка му да 18 гадоў, але і кры ху 
ста рэй шыя — каб атры маць кан-
суль та цыю спе цы я ліс та, прай сці 
тэст на ВІЧ. Сё ле та гэ та ўжо зра бі лі 
47 пад лет каў



Ак цэнт на зда роўеАк цэнт на зда роўе  

«Я ПРЫ ЗА ДУ МАЎ СЯ...»
На ва по лац кія «Ма ці су праць нар ко ты каў» дзей ні ча юць...

На Ві цеб шчы не...
 уся го за рэ гіст ра ва на звыш 

1200 вы пад каў ВІЧ-ін фек цыі 
(з ВІЧ жы вуць 933 ча ла ве кі);

 до ля за ра жэн ня ВІЧ праз 
па ла вы шлях скла ла сё ле та 
95 пра цэн таў;

 най боль шая коль касць вы-
пад каў за рэ гіст ра ва на ў Лёз нен-
скім, Та ла чын скім, По лац кім, Га-
ра доц кім, Бе шан ко віц кім, Ві цеб-
скім, Ра сон скім, Дуб ро вен скім 
ра ё нах і Ві цеб ску.

У На ва по лац ку...
 68 ча ла век жы вуць за раз з 

ВІЧ (а ўся го бы ло за рэ гіст ра ва на 
79 вы пад каў);

 у апош нія га ды пе ра ва жае 
па ла вы шлях пе ра да чы (фак тыч-
на 100 пра цэн таў вы пад каў);

 у по лі зро ку ўра чоў-нар ко-
ла гаў псі ха не ўра ла гіч на га дыс-
пан се ра На ва по лац кай цэнт-
раль най га рад ской баль ні цы — 
72 афі цый ныя нар кас па жыў цы 
і 1382 па цы ен ты з сін дро мам 
ал ка голь най за леж нас ці.

Пе ра маг чы ал ка голь ную або 
нар ка тыч ную за леж насць мож-
на. Шан цы па вя ліч ва юц ца, ка-
лі звяр та еш ся па да па мо гу. 
У 22 га ра дах кра і ны пра цуе Рэс-
пуб лі кан скае гра мад скае аб' яд-
нан не «Ма ці су праць нар ко ты-
каў». Шмат га доў та му ме на ві та 
ма мы ўклю чы лі ся ў ба раць бу 
за сва іх дзя цей, якія ўжы ва лі 
зел ле. Ства ры ла ар га ні за цыю 
ў Мін ску Але на Пі са рэн ка, сын 
якой быў у за леж нас ці. Ад нак 
па сту по ва да су пол кі па ча лі да-
лу чац ца баць кі і ал ка за леж ных 
дзя цей. Яны збі ра лі ся ў гру пы 
ўза е ма да па мо гі, аб мяр коў ва лі на ба ле лае. Са праў ды, у вы пад ку 
та кіх цяж кіх за леж нас цяў, як ал ка голь ная і нар ка тыч ная, пер шы-
 мі біць тры во гу па чы на юць су за леж ныя сва я кі, як пра ві ла, ма ці і 
жон кі. Бо са мі за леж ныя — сын, муж — прос та не здоль ны кры тыч на 
ацэнь ваць свае па во дзі ны (та кая спе цы фі ка псі хіч на га за хвор ван-
ня, да яко га ад но сяц ца ал ка га лізм і нар ка ма нія).

ЮНІ СЕФ і «Прі ор банк» за пус ці лі іна ва-
цый ны даб ра чын ны пра ект на цы я наль-
на га маш та бу. У най блі жэй шыя тры 
га ды пла ну ец ца са браць ка ля аднаго 
міль ё на до ла раў. Стаць част кай гла баль-
най мі сіі мо жа кож ны ах вот ны.

Чым больш срод каў удас ца са браць, тым 
лепш мож на бу дзе рэа лі за ваць пад трым-
ку сем' яў з дзець мі — за бяс пе чыць са цы -
яль най і ме ды цын скай да па мо гай па мес -
цы жы хар ства, ства рыць аль тэр на тыў ныя 
фор мы ся мей на га ўлад ка ван ня дзя цей-сі-
рот, у тым лі ку з ін ва лід нас цю і асаб лі вас ця мі 
псі ха фі зіч на га раз віц ця, а так са ма за няц ца 
пра фе сій най ары ен та цы яй пад лет каў, якія 

пра жы ва юць у ін тэр на тах. Са бра ныя гро шы 
пла ну ец ца па тра ціць на ад крыц цё дзя сят каў 
рэ сурс ных па ко яў для дзя цей, пад рых тоў ку 
школ для на ву чан ня дзя цей з асаб лі вас ця мі 
псі ха фі зіч на га раз віц ця і ін ва лід нас цю, да ча 
апош нім маг чы мас ці ўдзе лу ў са цы яль ным 
жыц ці і пра фе сій най дзей нас ці, аб ста ля ван-
не шэ ра гу дзі ця чых да моў ся мей на га ты пу.

Док тар Ра шэд Мус та фа СА РВАР, прад-

стаў нік ЮНІ СЕФ у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, 
за ўва жае, што даб ра чын насць сён ня — гэ та 
пра са цы яль ную куль ту ру, пра ра зу мен не 
та го, што дзе ці ма юць па трэ бу не ў ра за вай 
да па мо зе, а ў па ста ян най ува зе. Сён ня ў 
кра і не ка ля 12 ты сяч дзя цей жы вуць у ін-

тэр на тах роз на га ты пу, а зна чыць, не ма юць 
до сту пу да кло па ту сям'і, ад па вед ных маг-
чы мас цяў для рэа лі за цыі ўлас на га па тэн-
цы я лу. Тым ча сам ка ля 30 ты сяч дзя цей з 
ін ва лід нас цю, част ка якіх вы хоў ва ец ца ў тых 
жа ін тэр на тных уста но вах, ма юць па трэ бу 
ў ін клю зіў най аду ка цыі, і да гэ та га па він ны 
быць га то выя мяс цо выя та ва рыст вы, за ўва-
жае рэ гі я наль ны ды рэк тар ЮНІ СЕФ па 

Еў ро пе і Цэнт раль най Азіі Аф шан ХАН. 
Яна звяр тае ўва гу і на тое, што Бе ла ру сі 
трэ ба да лу чац ца да той паў сот ні кра ін све ту, 
дзе сён ня для вы ра шэн ня гла баль ных за дач 
эфек тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца кар па ра цый-
нае са цы яль нае парт нёр ства.

Пер шым парт нё рам пра ек та стаў най-
буй ней шы пры ват ны банк Бе ла ру сі — 
«Прі ор банк», які з да па мо гай пе ра да вых 
пла цеж ных тэх на ло гій аб' яд нае дзе ля 
доб рай спра вы не толь кі пры ват ных, але 
і кар па ра цый ных клі ен таў у на цы я наль-
ным маш та бе. Зра біць ах вя ра ван ні мож на 
прос та і хут ка — праз ма біль ны банк, ін-
тэр нэт-банк і бан ка ма ты. Пад ра бяз нас ці на 
сай тах ЮНІ СЕФ (www.unіcef.by/prіor-detі) 
і «Прі ор бан ка»


Матэрыялы падрыхтавала 

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by


