
35 красавіка 2014 г. СОЦЫУМ

Вы раб ля ец ца ён на тэ ры-
то рыі Паў ноч най Ір лан дыі 
ў вы гля дзе не каль кіх су ме-
сяў, якія прад стаў ля юц ца 
ле галь ны мі су ме ся мі для 
ку рэн ня рас лін на га па хо-
джан ня і не да юць ста ноў-
ча га вы ні ку на нар ка тыч ныя 
про бы. Дзя ку ю чы та кой 
«рэ кла ме» спай сы атры ма-
лі ве лі зар ную па пу ляр насць 
ся род кур цоў ва мно гіх кра і-
нах све ту (ня гле дзя чы на ват 
на тое, што кошт пра дук ту 
быў вы шэй шы, чым кошт 
не ле галь най ма ры ху а ны на 
чор ным рын ку).

У 2008 го дзе Бе ла русь ра-
зам з ін шы мі кра і на мі СНД су-
тык ну ла ся з но вы мі сін тэ тыч ны-
мі псі ха троп ны мі рэ чы ва мі пад 
роз ны мі ганд лё вы мі най мен ня мі 
(«Спайс», «Джа раш», «Крыс та-
лі ус»).

У вы ні ку ўжы ван ня но вых сін-
тэ тыч ных ка на бі но і даў ле тась ва 
ўста но вы ахо вы зда роўя для ака-
зан ня ме ды цын скай да па мо гі ад 
на ступ стваў ужы ван ня ку рыль-
ных су ме сяў бы ло да стаў ле на 
звыш 700 ча ла век, за фік са ва на 
8 ля таль ных зы хо даў.

З 1400 зла чын стваў, вы яў ле-
ных сё ле та па лі ніі нар ка кант ро-
лю, ка ля 75 пра цэн таў скла да юць 
збыт або за хоў ван не псі ха троп-
ных рэ чы ваў, што змя шча юц ца ў 
ку рыль ных су ме сях.

А вось якой уба чы лі сі ту а цыю 
пад час аб мер ка ван ня гэ тай 
праб ле мы экс пер ты — на мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня па нар-
ка кант ро лі і про ці дзе ян ні ганд лю 

людзь мі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 
спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ва сіль 
ЛО СІЧ, за гад чык 21-га нар ка ла-
гіч на га рэ абі лі та цый на га ад дзя-
лен ня РНПЦ псі хіч на га зда роўя 
Ула дзі мір ІВА НОЎ і стар шы ня 
праў лен ня гра мад скай ар га ні за-
цыі «Па зі тыў ны рух» Ган на ЛЮ-
БІН СКАЯ.

ПРА ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ 
БА РАЦЬ БЫ

Ва сіль ЛО СІЧ: — Аба рот на-
сен ня ма ку на тэ ры то рыі кра і ны 
іс тот на аб ме жа ва ны дэ крэ там 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
За апош ні ты дзень за рэ гіст ра ва-
на ўся го 9 зла чын стваў, звя за ных 
з опій ны мі нар ко ты ка мі. Коль-
касць жа зла чын стваў, звя за ных 
з не за кон ным аба ро там ку рыль-
ных су ме сяў, мо жа пра цяг ваць 
рас ці. Як рас це і ўдзель ная ва га 
не паў на лет ніх і 18-29-га до вых, 
якія ўцяг ва юц ца ў па доб ныя 
зла чын ствы. А ўсё та му, што ку-
рыль ныя су ме сі лёг ка ўжы ваць, 
пе ра мя шчаць, ха ваць...

У Бе ла ру сі — са мая спро-
шча ная пра цэ ду ра на за ба ро ну 
но вых нар ка рэ чы ваў. Уве дзе на 
па няц це ана ла гаў нар ка тыч ных 
срод каў і псі ха троп ных рэ чы ваў, 
вы зна ча ны па ра дак за лі чэн ня 
рэ чы ваў да та кіх ана ла гаў, уста-
ноў ле на кры мі наль ная ад каз-
насць за іх не за кон ны аба рот. 
Та кое но ва ўвя дзен не да зва ляе 
ў до сыць ка рот кі тэр мін ідэн ты-
фі ка ваць рэ чы ва і раз мяс ціць на 
сай це МУС (на на ступ ны дзень з 
мо ман ту раз мя шчэн ня на сай це 
рэ чы ва лі чыц ца за ба ро не ным). 

Та кі ме ха нізм да зва ляе ў ра зы 
ска ра ціць час уклю чэн ня но вых 
рэ чы ваў у ад па вед ныя спі сы. Ад-
нак прак ты ка па ка за ла, што ад-
нес ці да ана ла гаў мож на не ўсе 
ку рыль ныя су ме сі...

Та му на ша мі ніс тэр ства су-
мес на з ін шы мі дзярж ор га на мі, 
Па ла тай прад стаў ні коў па ча ло 
пе ра пра цоў ку За ко на Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь «Аб нар ка тыч ных 
срод ках, псі ха троп ных рэ чы вах, 
іх прэ кур со рах і ана ла гах» — па 
да паў нен ні яго но вым па няц цем 
«ба за выя хі міч ныя струк ту ры». 
Так са ма пра цу ем над ства рэн-
нем Між ве да мас най ан ты нар ка-
тыч най ка мі сіі пры Мі ніс тэр стве 
ахо вы зда роўя, па ра шэн ні якой 
аба рот но вых не пад кант роль ных 
нар ка тыч ных срод каў або псі ха-
троп ных рэ чы ваў бу дзе за ба ро-
не ны да іх афі цый на га ўня сен ня 
ў Рэс пуб лі кан скі пе ра лік нар ка-
тыч ных срод каў, псі ха троп ных 
рэ чы ваў і іх прэ кур со раў. Пас ля 
ўня сен ня та кіх змен звыш 98 пра-
цэн таў псі ха троп ных рэ чы ваў, 
якія з'яў ля юц ца ў не за кон ным 
аба ро це, бу дуць ад но сіц ца да 
ана ла гаў, што вель мі па вы сіць 
эфек тыў насць ба раць бы з ку-
рыль ны мі су ме ся мі. Мяр ку ец ца, 
нам удас ца ўзмац ніць па ка ран-
не за рэа лі за цыю нар ко ты ку не-
паў на лет нім, вы раб нар ко ты каў 
у ла ба ра тор ных умо вах.

Ула дзі мір ІВА НОЎ: — Ча му 
поў нас цю нель га за ба ра ніць ку-
рыль ныя су ме сі? Та му што ме жы 
па між кры мі наль ным спай сам і 
звы чай ны мі цы га рэ та мі вель мі 
раз мы тыя. Та му што не маг чы ма 
за ба ра ніць цы га рэ ты. А цы га рэ-

та — тая ж ку рыль ная су месь. Ты-
тунь не мо жа пры го жа га рэць — 
для гэ та га да яго трэ ба да даць 
ін шыя роз ныя рэ чы вы. Вя до ма 
ка ля 200 та кіх хі міч ных рэ чы ваў, 
ся род якіх ёсць і рэ чы вы кштал-
ту спай су. Не трэ ба за бы вац ца 
і аб тым, што за да ча вы твор цы 
— пры вес ці спа жыў ца да мак сі-
маль на хут кай за леж нас ці. Га доў 
со рак та му за леж насць раз ві ва-
ла ся вель мі пра цяг лы час. Ця пер 
жа два-тры тыд ні эпі за дыч на га 
ку рэн ня — і дзяў чы на ўжо не 
мо жа кі нуць цы га рэ ту! Да рэ чы, 
я не ба чыў ні вод на га спа жыў ца 
спай су, які па чаў бы ме на ві та з 
яго. Усе па чы на юць са звы чай-
ных цы га рэт.

Па-пер шае, да вай це не блы-
таць спай сы і мар кі. Спайс — 
ку рыль ная су месь, мар кі — па-
пер ка або са праўд ная мар ка, на 
якую на не се ны мік ра до зы «сін-
тэ ты кі». Ад пе ра да зі роў кі спай-
су, як і ад пе ра да зі роў кі цы га рэт, 
мо жа, на прык лад, ва ні та ваць. 
За гі нуць мож на пры ўжы ван ні 
вель мі вы со кіх доз. Мар кі змя-
шча юць та кія нар ка рэ чы вы, якія 
вы клі ка юць цяж кі га лю цы на тор-
на-па ра но ід ны псі хоз. Дык вось 
вы пад кі гі бе лі ма ла дых лю дзей у 
нас бы лі звя за ны ме на ві та з ужы-
ван нем ма рак. Раз мо ва ідзе не 
пра нар ка ма наў са ста жам, а пра 
аб са лют на зда ро вых лю дзей, у 
якіх ад на ра зо вае ўжы ван не нар-
ко ты ку вы клі ка ла псі хоз...

У ма ім ад дзя лен ні ёсць 17-га-
до вы па цы ент з Мар' і най Гор кі. 
З яго слоў, на ват у гэ тым не-
вя ліч кім га рад ку ўсе пад лет кі 
ве да юць, хто рас паў сюдж вае 

нар ка тыч ную атру ту. Ні я кіх вам 
тай ні коў і ін тэр нэ ту. Ты ка жаш 
па трэб на му ча ла ве ку: «Дай мне 
«пол ку» — і пра цяг ва еш 100 ты-
сяч. Усё! Аб са лют ная праз рыс тая 
для дзя цей сіс тэ ма рас паў сюдж-
ван ня спай су.

Ва сіль ЛО СІЧ: — Сён ня 28 
рай цэнт раў кра і ны не ма юць 
прад стаў ні коў нар ка кант ро лю. 
Пры чы на? У не каль кіх эта пах 
ска ра чэн ня кад раў. Пры чым 
дзесь ці та кая па са да не бы ла 
пра ду гле джа на на огул, па коль кі 
са ма тэ ма не бы ла на столь кі ак-
ту аль най для не вя лі кіх рэ гі ё наў.

ПРА ЗА ЛЕЖ НАСЦЬ
Ула дзі мір ІВА НОЎ: — Лю бы 

за леж ны — ку рэц, опій ны нар-
ка ман, ал ка го лік і г.д. — здоль-
ны вес ці поў нас цю цвя ро зы лад 
жыц ця. І спе цы фіч ныя ме ды цын-
скія пра цэ ду ры тут ні пры чым. 
Ня ма таб ле так ад га рэл кі або 
спай су. За леж ны па ві нен пры-
няць ра шэн не жыць цвя ро за і 
вы трым лі ваць пэў ную тэх на ло гію 
та ко га ла ду жыц ця. Сут насць гэ-
тай тэх на ло гіі ў тым, каб кар ды-
наль на па мя няць свае по гля ды 
на жыц цё. Той, хто ку рыць, вы пі-
вае, ко лец ца, ус пры мае жыц цё і 
свет як неш та агрэ сіў нае і не пры-
ем нае, з-за ча го ўзні кае жа дан не 

ад помс ціць і зра біць не пры ем-
нае ў ад каз. Та кім не пры ем ным 
ста но віц ца рэа лі за цыя жа дан ня 
па ку рыць, ука лоц ца, вы піць і... 
за быц ца. Каб па чаць жыць цвя-
ро за, трэ ба пры знаць, што маг-
чы ма жыць інакш. Сту дэнт ка, 

якая пе ра ста ла ўжы ваць псі ха-
ак тыў ныя рэ чы вы і пад трым лі вае 
цвя ро засць, ка жа мне, што ў яе 
ця пер прос та ня ма сва бод на га 
ча су: яна за пі са ла ся ў не злі чо-
ную коль касць сек цый...

Коль касць опій ных нар ка ма наў 
у Бе ла ру сі за раз пры клад на та кая 
ж, як у Га лан дыі, па доб най на нас 
па коль кас ці на сель ніц тва. У пэў-
ным сэн се мы да сяг ну лі ней ка га 
бія ла гіч на га ўзроў ню. Мяр ку ю чы 
па ўсім, та кі мае быць. Бо, ска жам, 
аб са лют ная боль шасць да рос ла-
га на сель ніц тва ўжы вае ал ка голь, 
але аб са лют ная мен шасць ста но-
віц ца ал ка го лі ка мі. Та му ёсць на-
дзея, што вя лі ка га рос ту опій най 
нар ка ма ніі ўжо не бу дзе. Ін шая 
спра ва, што ўзнік лі сін тэ тыч ныя 
нар ко ты кі. І тут па куль на зі ра ец-
ца рост рас паў сюдж ван ня. За ча-
ты ры га ды іс на ван ня праз на ша 
рэ абі лі та цый нае ад дзя лен не прай-
шло ка ля ста спа жыў цоў сін тэ тыч-
ных ка на бі но і даў. Апош нім ча сам 
у ад дзя лен ні што дня зна хо дзяц ца 
ад 10 да 15 та кіх спа жыў цоў. Год 
та му бы лі адзін кі.

ПРА ЗА БА РО НУ
Ула дзі мір ІВА НОЎ: — Што 

ра біць? Тлу ма чыць — што дня, 
па ста ян на — пра шко ду та ко-
га ўжы ван ня. Хто гэ та бу дзе 
ра біць? Тыя, хто по бач. Баць-
кі, пе да го гі па він ны быць са мі 
доб ра ін фар ма ва ны мі. З дру-
го га бо ку, да рос лыя па він ны 
за ха цець уба чыць праб ле му. 
Не маг чы ма ўжы ваць нар ко ты кі 
так, каб у хут кім ча се гэ та не 
за ўва жы лі на ва коль ныя. Ад-
нак бліз кія нар ка ма на не жа да-
юць звяр таць на гэ та ўва гу. Як 
жон кі ал ка го лі каў не жа да юць 
ба чыць праб ле му сва іх му жоў. 
Ім не хо чац ца ўсве дам ляць не-
ўлад ка ва насць улас най сям'і. 
Уба чыць — зна чыць узяць на 
ся бе ад каз насць, па чаць неш та 
ра біць. Толь кі ка лі за леж насць 
на бы вае не вы нос ны ха рак тар, 
та ды па чы на ец ца по шук ра та-
ван ня. Між тым мож на шу каць 
да па мо гі ад ра зу. У нас дзей ні-
чае бяс плат ны тэ ле фон да ве ру: 
8 801 100 18 18. Ёсць маг чы-
масць атры маць важ ную ін фар-
ма цыю пра тых жа кам пе тэнт-
ных спе цы я ліс таў.

Ган на ЛЮ БІН СКАЯ: — Апош-
нім ча сам баць кі тэ ле фа ну юць у 
на шу ар га ні за цыю з дзіў ны мі пы-
тан ня мі: «Ку ды мне яго здаць?», 
«Дай це мне тэ ле фон лю дзей, 
якія вы бі ва юць ду расць з нар-
ка ма наў... Яго па б'юць, і ён пе-

ра ста не ўжы ваць». Ін шая праб-
ле ма — не ка то рыя баць кі хоць і 
за ўва жы лі сам факт ужы ван ня, 
ад нак утой ва юць яго, за кры ва-
юць во чы. За мя жой, ка лі лю дзі 
вы яў ля юць па доб ныя праб ле мы, 
то па чы на юць ад кры та га ва рыць 
аб праб ле ме. Гэ та спры яе та ле-
рант на му стаў лен ню да лю дзей 
з за леж нас ця мі, да па ма гае ім у 
по шу ку вый сця.

ПРА ПА КА РАН НЕ
Ула дзі мір ІВА НОЎ: — Ёсць 

мер ка ван не, што не аб ход на пры-
цяг ваць нар кас па жыў цоў да ад мі-
ніст ра цый най ад каз нас ці. Ад нак 
ці маг чы ма па ка раць 150 ты сяч 
нар ка за леж ных? З дру го га бо-
ку, ці маг чы ма пра па на ваць аль-
тэр на ты ву — ля чэн не і рэ абі лі та-
цыю? У кра і не ж да гэ туль ня ма 
па ла жэн ня аб рэ абі лі та цый ных 
цэнт рах... Шэ раг іх пра цуе, але 
хто як мо жа, і, па-дру гое, іс ну ю-
чых маг чы мас цяў мо жа ака зац ца 
не да стат ко ва.

Ва сіль ЛО СІЧ: — Я лі чу, што 
та кая нор ма ады гра ла б сваю 
пра фі лак тыч ную ро лю. Па куль 
гэ тае пы тан не прос та вы но сіц-
ца на гра мад скае аб мер ка ван-
не. Як не аб ход на аб мер ка ваць з 
гра мад скас цю і зме ны ў за ка на-
даў стве па аб ме жа ван ні до сту-
пу да сай таў, якія «ганд лю юць» 
нар ко ты ка мі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Ча му нель га цалкам за ба ра ніць ку рыль ныя су ме сі? 
Та му што ме жы па між кры мі наль ным спай сам 
і звы чай ны мі цы га рэ та мі вель мі раз мы тыя. 
Та му што не маг чы ма за ба ра ніць цы га рэ ты.

Па ста тыс ты цы між на род най 
арга ні за цыі Autіsm Speaks, 
адзін з кож ных 88 ча ла век 
на пла неце — аў тыст. Тры га ды 
та му тая ж ар гані за цыя пры во дзі-
ла ін шыя су ад но сі ны — 1 са 150. 
Рост аўтызму ў све це ўжо 
супастаў ля юць па маш та бах на ват 
не з эпі дэ мі яй, а з пан дэ мі яй.

На ву коў цы за кла по ча ны тым, што са-
праўд ныя пры чы ны рас строй ства за ста-
юц ца не вя до мы мі. Уво гу ле свет і сён ня 
не вы зна чыў ся, з'яў ля ец ца аў тызм за-
хвор ван нем ці не. Ёсць мер ка ван не, што 
ў яго асно ве ля жаць скла да ныя ар га ніч-
ныя па ру шэн ні, жах лі выя збоі ў бія хі міч-
ных пра цэ сах. Маг чы ма, аў тызм — гэ та 
лак му са вая па пер ка су час най эка ла гіч-
най і са цы яль най ка та стро фы?

Да слоў на ў пе ра кла дзе з ла цін скай 
мо вы «аў тыст» азна чае «па глыб ле ны ў 
ся бе». Пры аў тыз ме па ру ша ец ца здоль-
насць дзі ця ці да са цы яль ных на вы каў і 
кан так таў з ін шы мі людзь мі. Та кія дзе ці 
вы бу доў ва юць сваю сэн сар ную сіс тэ му 
так, каб мак сі маль на мі ні мі за ваць кан-
так ты з на ва коль ным све там. Час та ў 
іх на зі ра юц ца цяж кас ці з маў лен нем, ім 
вель мі скла да на кант ра ля ваць і пра яў-
ляць свае па чуц ці. Пры гэ тым ін тэ лект 
дзі ця ці ў не ка то рых вы пад ках мо жа быць 
на ват на мно га вы шэй шы, чым у яго ра-
вес ні каў. Ня рэд ка лю дзі, якія цер пяць 
ад аў тыз му, мо гуць бліс ку ча пра яў ляць 
ся бе ў твор час ці, на ву ках і ін шых ві дах 
дзей нас ці. Ха рак тэр ная асаб лі васць 
аў тыз му — звыш здоль насць ча ла ве ка 
кан цэнт ра вац ца на ад ной пэў най ідэі, 
тэ ме ці мэ це. Але аў тызм — вель мі роз-
ны. Не ка то рыя дзе ці і са праў ды цяж кія, 
у іх на зі ра юц ца «ад ка ты» ў раз віц ці, 
яны мо гуць мець са ма тыч ныя за хвор-
ван ні. Ін шыя дзе ці — фі зіч на зда ро выя 
і моц ныя, з вы со кім уз роў нем ін тэ ле кту, 
і вы зна чэн не «хво рыя» ім зу сім не па-
ды хо дзіць.

У Бе ла ру сі на 1 каст рыч ні ка 2013 го-
да ды яг наз «рас строй ства аў тыс тыч на га 
спект ра» быў па стаў ле ны 786 дзе цям. 
На са мрэч та кіх дзя цей у дзя сят кі ра зоў 
больш, прос та да лё ка не кож ная сям'я 
згод на пры няць псі хі ят рыч ны ды яг наз 
дзі ця ці і ўсё, што з ім звя за на (тым больш 
што ні чо га доб ра га гэ ты ста тус не абя-
цае). Ніз кая ін фар ма ва насць спе цы я ліс-
таў і баць коў аб ран ніх пра явах аў тыз му 
ста но віц ца пры чы най поз ніх зва ро таў 
у служ бу ахо вы псі хі ят рыч на га зда роўя 
дзя цей і пад лет каў.

— Аў тызм на сён ня не вы леч ны, і ад 
яго ня ма ле каў, здоль ных раз і на заў сё-
ды вы ра шыць праб ле му, — тлу ма чыць 
га лоў ны па за штат ны дзі ця чы псі хі ятр 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, да цэнт 
ка фед ры псі хі ят рыі і ме ды цын скай 
псі ха ло гіі БДМУ Іры на ПЯТ НІЦ КАЯ. 
— Га лоў нае — гэ та ран няя ды яг нос ты-

ка і ля чэн не тых псі хіч ных па ру шэн няў, 
якія су пра ва джа юць або ўсклад ня юць 
пра ця кан не аў тыз му. Ак цэнт ро біц ца на 
псі ха ка рэк цый ную да па мо гу і рэ абі лі та-
цыю, якія здоль ны змя ніць якасць жыц ця 
дзя цей з аў тыз мам, па спры яць іх са цы-
яль най адап та цыі. Ка лі вы ка рыс тоў ваць 
адэ кват ныя праб ле мам аў тыч ных дзя цей 
умо вы, фор мы і ме та ды на ву чан ня, то 

мож на ў знач най сту пе ні зні зіць уплыў аў-
тыз му на да лей шае раз віц цё дзі ця ці. І ўсё 
ж ка рэк цыя дзя цей з аў тыз мам лі чыц ца 
ад ной з са мых скла да ных у све це.

У Бе ла ру сі най больш ак тыў ную част-
ку баць коў дзя цей з аў тыз мам аб' яд на ла 
Між на род ная даб ра чын ная гра мад ская 
ар га ні за цыя «Дзе ці. Аў тызм. Баць кі». У 
маі 2013 го да ў Мін ску быў ство ра ны 
ка ар ды на цый ны са вет, у склад яко га 
ўвай шлі прад стаў ні кі ка мі тэ таў па аду-
ка цыі, ахо ве зда роўя, пра цы, за ня тас ці і 
са цы яль най аба ро не Мін гар вы кан ка ма, 
а так са ма прад стаў ні кі гра мад скіх ар га-
ні за цый. Гэ та прык лад між ве да мас на га 
ўза е ма дзе ян ня для ака зан ня да па мо гі 
дзе цям з аў тыз мам. І спра ва зру шы ла ся 
з мёрт вай кроп кі...

У гэ тым на ву чаль ным го дзе ў ста ліч-
най шко ле № 5 ад крыў ся пер шы ін тэ гра-
ва ны клас для дзя цей-аў тыс таў. Га лоў-
най за да чай пра ек та ста ла ства рэн не і 
да лей шае рас паў сюдж ван не эфек тыў-
най ма дэ лі на ву чан ня дзя цей з аў тыз мам 
у ме жах агуль на аду ка цый най шко лы.

Як пра ві ла, дзе ці-аў тыс ты раз ві тыя 
дыс гар ма ніч на (яны ідуць на пе ра дзе 
сва іх ад на год каў у ад ной га лі не, але 
знач на ад ста юць у ін шых), та му для іх не-
аб ход на скла даць ін ды ві ду аль ныя пла ны 
на ву чан ня, каб бы ла маг чы масць раз ві-
вац ца ў тым кі рун ку, які для іх най больш 
перс пек тыў ны і ці ка вы.

У мно гіх раз ві тых кра і нах пры ўмо-
ве пра віль на ар га ні за ва на га су пра ва-
джэн ня і на ву чан ня дзя цей з аў тыз мам 
вы ні кі та кой ра бо ты ўраж ва юць. Лю дзі 
з аў тыс тыч ны мі рас строй ства мі ста но-
вяц ца дак та ра мі на вук, пісь мен ні ка мі, 
пе ра клад чы ка мі, рэ жы сё ра мі, му зы кан-
та мі. І зу сім не дзіў на, што амаль чвэрць 
пра гра міс таў у кар па ра цыі «Май кра-
софт» — аў тыс ты...

У на ступ ным на ву чаль ным го дзе 
коль касць ін тэ гра ва ных кла саў для дзя-
цей з аў тыз мам пла ну ец ца ў Мін ску па-
вя лі чыць.

— Мы ўжо мо жам на зваць не ка то рыя 
на ву чаль ныя ўста но вы, якія рых ту юц ца 
да пры ёму «асаб лі вых» пер ша клас ні каў: 
гэ та ста ліч ныя шко лы №№ 5, 76, 108, 81 
і 104, — рас па вя дае стар шы ня са ве та 
МДГА «Дзе ці. Аў тызм. Баць кі» Тац-
ця на ЯКАЎ ЛЕ ВА. — Шко лы зной дуць 
маг чы масць увес ці ў штат цью та раў (у 
штат ным рас кла дзе яны на зы ва юц ца 
па моч ні ка мі вы ха валь ні каў) і ства рыць 
адап та ва нае пад асаб лі вас ці на шых дзя-
цей на ву чаль нае ася род дзе. Мы вель мі 
ўдзяч ны Мін гар вы кан ка му і Ка мі тэ ту па 
аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма за пад трым-
ку на шых пра ек таў, бо ў ін шых рэ гі ё нах 
Бе ла ру сі сі ту а цыя з на ву чан нем дзя цей 
з аў тыз мам ку ды больш скла да ная.

У блі жэй шыя тыд ні бу дзе за пу-
шча ны пра ект «Аў тызм: прос та зра-
зу мець». Па сло вах яго аў та ра Іры ны 
ДЗЯР ГАЧ, бе ла рус кія баць кі ства ра юць 
сайт пра дзя цей з аў тыз мам для ўсіх 
дзя цей і да рос лых, якім бліз кія па няц ці 
«сяб роў ства» і «ўза ем ная пад трым ка», 
хто пры мае ідэі ін тэ гра цыі і ін клю зіі.

— Ка лі мы пры вя лі сва іх дзя цей у 
ма са выя ўста но вы аду ка цыі, то су тык-
ну лі ся з не па ра зу мен нем іх асаб лі вас цяў 
пе да го га мі, ад на клас ні ка мі і баць ка мі 
ад на клас ні каў. Між ін шым, ра зу мен не — 
гэ та га лоў нае, што па тра бу ец ца на шым 
дзе цям, — пад крэс лі вае Іры на. — І, як 
свед чыць во пыт, зра зу мець іх не вель-
мі скла да на. Бы ло б толь кі ўза ем нае 
жа дан не па ва жаць чу жую ін ды ві ду аль-
насць.

На гэ тым сай це вы зной дзе це гіс то рыі 
пра 20 дзя цей, якія вель мі хо чуць сяб-
ра ваць і шу ка юць сваё мес ца ў гра мад-
стве. Гэ тыя ста рон кі бу дуць рэ гу ляр на 
аб наў ляц ца. Для пе да го гаў там бу дуць 
раз мя шчаць ма тэ ры я лы СМІ на тэ му на-
ву чан ня дзя цей з аў тыз мам у Бе ла ру сі і 
ін шых кра і нах.

На ву чыц ца зно сі нам з дзі цем з аў тыз-
мам ства раль ні кі сай та пра па ну юць пры 
да па мо зе кам п'ю тар най гуль ні «У май го 
сяб ра — аў тызм». Гуль ня раз лі ча на на 
школь ні каў, по бач з які мі на ву ча юц ца дзе ці 
з аў тыз мам, а так са ма на ўсіх, хто жа дае 
атры маць уяў лен не пра зно сі ны з асаб лі-
вы мі дзець мі. Да рэ чы, сі ла мі іх баць коў 
ства ра юц ца не толь кі кам п'ю тар ныя гуль ні 
пра аў тызм, але і пі шуц ца кні гі. Дня мі вый-
дзе з дру ку не вя лі кі збор нік ка зак «Аў ты лі-
ус», на пі са ны ма май дзі ця ці-аў тыс та.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

ХТО ВЫ Б'Е «ДУ РАСЦЬ»?
У кра і нах, дзе ка ноп лі (і, ад па вед на, ма ры ху а на і га шыш) ста лі за ба ро не ны мі, нар ка за леж ныя па ча лі шу каць ім ле галь ную за ме ну. 
Так у 2007 го дзе ў шы ро кім про да жы з'я віў ся пра дукт пад наз вай «Spіce»

Урач Ва сіль ШЧАР БА КОЎ пра вярае 
ў «клі ен та» спе цы я лі за ва на га ізалятара 
пры Пер ша май скім РУ УС ста лі цы 
ўзро вень ал ка го лю ў кры ві.

«21 са ка ві ка ў Мін ску ад кры-
ты пры ту лак для вы цве ра-
жэн ня асоб, якіх за трым лі ва-
юць у п'я ным вы гля дзе чы ны 
па лі цыі». Ме на ві та та кая аб-
вест ка з'я ві ла ся ў га рад ской 
га зе це 101 год та му. За гэ ты 
час ста ліч ныя вы цвя рэз ні кі 
пе ра жы лі за крыц цё з-за су-
хо га за ко ну ў па чат ку Пер шай 
су свет най і вяр тан не, у ча сы 
СССР, ды і коль касць іх па-
ста ян на мя ня ла ся. Ця пер жа 
на двух міль ён ны го рад дзей-
ні чае ўся го адзін вы цвя рэз-
нік. Ле тась у ліс та па дзе ён 
быў рэ ар га ні за ва ны ў спе цы-
я лі за ва ны іза ля тар пры Пер-
ша май скім РУ УС.

Дом, ку ды пры во зяць у Мін ску 
пры хіль ні каў Ба ху са, ад шу каць 
ста рон ня му ча ла ве ку скла да на. Ён 
сха ваў ся ў глы бі ні квар та ла ста рой 
за бу до вы з яго за блы та най сіс тэ-
май ну ма ра цыі. Ад нак та ям ні цу 
ад на го з двух па вяр хо вых да моў 
вы дае шчыль ны плот ды мі лі цэй скі 
аў то бус ка ля ва рот.

У дзя жур най час ці спе цы я лі за-
ва на га іза ля та ра ста яць ве лі зар-
ныя ла вы. Ад роз ні ва юц ца яны ад 
звы чай ных тым, што іх ся дзен ні 
вель мі за дзі ра юц ца ўга ру. Гэ та 
зроб ле на для та го, каб п'я ныя гос ці 
не на нес лі са бе ці ін шым траў мы, 
па куль да іх дой дзе чар га...

— Ме ды цын скі агляд па чы на ец-
ца яшчэ з пля цоў кі пе рад ува хо дам 
у іза ля тар, дзе ча ла ве ка, які пе ра-
браў, вы вод зяць з ма шы ны, — га-
во рыць урач спе цы я лі за ва на га 
іза ля та ра пры Пер ша май скім 
РУ УС Ва сіль ШЧАР БА КОЎ. — 
Ужо па яго пер шых ру хах мож-
на зра зу мець, на коль кі моц на ён 
п'я ны. У гэ тым нам да па ма га юць 
ві дэа ка ме ры. Між ін шым, уста ля-
ва ны яны ў тым лі ку і ў па ла тах... 
Пад час аса біс тай гу тар кі імк нём-
ся вы свет ліць, што ча ла век піў і ў 
якіх до зах.

Ця жэй за ўсё з най больш «пра-
су ну ты мі» ал ка го лі ка мі. Яны ўжы-
ва юць не га рэл ку, пі ва ці «чар ні-
ла», а... ле ка выя срод кі на спір та-
вой асно ве — на стой кі кар ва ло лу 
ці гло гу. Спра ва ў тым, што яны 
каш ту юць у ап тэ ках знач на тан-
ней за кла січ ныя на поі «з гра ду са-
мі» і, да та го ж, ад пус ка юц ца без 
рэ цэп та. А ме ха нізм дзе ян ня іх у 
«сла но вых» до зах яшчэ гор шы: ча-
ла век пас ля хо дзіць ні бы та дур ны 
не каль кі дзён. Ва сіль Шчар ба коў 
лі чыць, што на стоі, якія змя шча-
юць спірт, трэ ба пра да ваць па рэ-
цэп тах...

«ТОЛЬ КІ ЗА ЛЮ ТЫ 
ДА НАС ТРА ПІ ЛА 
597 ЧА ЛА ВЕК»

Тым ча сам у дзя жур най част цы 
пра хо дзіць ме ды цын скі агляд ад-
на го з клі ен таў. Яго ча кае вы піс ка. 
У су сед нім па коі ся дзіць жан чы на, 
якую да ста ві лі лі та раль на не каль кі 
хві лін та му.

— Па вяр ні ся кру гом. Ця пер 
прай дзі да сце нач кі. За плю шчы 
во чы. Ця пер да кра ні ся кон чы кам 
паль ца да кон чы ка но са. Пры сядзь. 

Скар гаў на зда роўе ня ма? Апра-
най ся, — ка ман ды Ва сі ля Шчар ба-
ко ва гу чаць мер на і роў на.

Для «гас цей» тут пра цу юць ча-
ты ры па ла ты. У кож най з іх ста іць 
па пяць аку рат на за сла ных лож-
каў з чыс тай бя ліз най. Ад на па ла та 
ад ве дзе на ад мыс ло ва для сла ба га 
по лу. Ад нак су пра цоў ні кі іза ля та ра 
пры гад ва юць дзень, ка лі ў іза ля тар 
да стаў ля лі вы ключ на ад ных жан-
чын. Са мым «п'я ным» ча сам тра-
ды цый на лі чыц ца ноч на пры кан цы 
пра цоў на га тыд ня і свя точ ныя дні. 
Зрэш ты, тут ёсць вы клю чэн не — 
Но вы год. Але гэ та не та му, што 
лю дзі п'юць менш, — прос та з ха ты 
ча ла ве ка за бя руць толь кі та ды, ка-
лі ён па чаў дэ ба шы рыць.

— А вось у дзя жур ных час цях 
лож каў ня ма. Там для на вед валь-
ні каў ста яць толь кі мул кія драў ля-
ныя лаў кі. Ды і ў дзя жур най час ці 
кло па таў больш: яны ж скі ра ва ны 
на тое, каб апе ра тыў на пры маць 
па ве дам лен ні аб зла чын ствах. 
А ў гэ ты час п'я ныя ма ло цяць у 
дзве ры, па ста ян на про сяць піць, 
хо чуць у пры бі раль ню... Та му мож-
на ска заць, што ў нас кам форт-
ней, — сум на іра ні зуе на чаль нік 
спе цы я лі за ва на га іза ля та ра 
Анд рэй СІ НЯ ГУБ.

За да ча пе рад клі ен там ста іць 
ня хіт рая — вы спац ца і пай сці да-
до му. Але гэ та для гос ця «ці ха га». 
Для тых, хто ў не цвя ро зым ста-
не лю біць па бу я ніць, у ка лі до ры 
ста іць спе цы яль нае крэс ла з ра-
мя ня мі.

— На жаль, вы ка рыс тоў ваць 
яго да во дзіц ца ня рэд ка, — га во-
рыць Анд рэй Сі ня губ. — Ка лі п'я-
ны па чы нае па во дзіць ся бе вель-
мі агрэ сіў на, су пра цоў ні кі са дзяць 
яго ў гэ тае крэс ла і на дзей на фік-
су юць ру кі і но гі. Бу ян бу дзе зна-
хо дзіц ца ў ім да та го ча су, па куль 
не су па ко іц ца. Што і ка заць: рэч 
хоць і змроч ная з вы гля ду, за тое 
дзейс ная. Лю дзі «пад му хай» лю-
бяць вы свят ляць ад но сі ны па між 
са бой. Бы вае і так, што яны імк-
нуц ца спра ва ка ваць кан флікт з 
су пра цоў ні ка мі іза ля та ра. А ўжо 
коль кі ла ян кі пе ра слу ха лі — дык 
мож на на ву ко вую пра цу пі саць.

Кан тын гент жа трап ляе ў ко-
ліш ні вы цвя рэз нік са мы раз на-
стай ны. Не раз бы ва ла так, што ў 
ад ным па коі зран ку пра чы на лі ся 
біз нес ме ны і хра ніч ныя ал ка го лі кі, 
сту дэн ты і пен сі я не ры... «Зя лё ны 
змей» ро біць роў ны мі ўсіх.

— Ад ной дзяў чы не трэ ба бы ло 
ля цець у Ве ну. Але яна вель мі ба-
я ла ся са ма лё таў. Та му, каб кры ху 
пры глу шыць страх, пе рад ад лё-
там вы ра шы ла пры няць «за спа-
ка яль нае», ды не раз лі чы ла до зу. 

Пра чну ла ся зран ку, а са ма лёт ужо 
даў но па ля цеў...

Та кія вы пад ко выя клі ен ты трап-
ля юць сю ды да во лі час та. Ёсць, 
ад нак, у спе цы я лі за ва ным іза ля-
та ры і па ста ян ныя клі ен ты, якіх 
за ты дзень пры во зяць па два-тры 
ра зы. Уз рост жа гас цей мае толь кі 
мі ні маль ны па рог — не паў на лет-
ніх у іза ля тар не возь муць.

— Толь кі за лю ты да нас тра-
пі ла 597 ча ла век, — кан ста туе 
Анд рэй Сі ня губ. — З іх мы змяс-
ці лі 584, ас тат ніх не пры ня лі па 
ста не зда роўя. Па-пер шае, як гэ та 
ні па ра дак саль на, у вы цвя рэз ні ку 
ня ма лю дзей з цяж кой сту пен ню 
ап'я нен ня — боль шай за 3 пра-
мі ле. Яна ства рае са бой па гро зу 
для жыц ця, та кі ча ла век па ві нен 
зна хо дзіц ца пад бес пе ра пын ным 
кант ро лем ме ды каў. Па-дру гое, 
ёсць і ме ды цын скія су праць па ка-
зан ні.

У іза ля тар нель га змя шчаць 
ін ва лі даў І і ІІ груп (але гэ ты ста-
тус па ві нен быць па цвер джа ны 
да ку мен таль на), лю дзей з яў ны мі 
пры кме та мі ін ва лід нас ці, траў ма мі 
і псі хіч ны мі за хвор ван ня мі. Ка лі ж 
да ку мен таў пры ча ла ве ку ня ма, а 
су мнен ні на конт маг чы май ін ва-
лід нас ці за ста юц ца, то за клі ен там 
вя дзец ца бес пе ра пын нае на зі ран-
не. Ка рэ та «хут кай да па мо гі» вы-
клі ка ец ца па па трэб нас ці.

МІ НУС 375 ТЫ СЯЧ 
ПЛЮС «ПАД МОК ЛАЯ» 
РЭ ПУ ТА ЦЫЯ

Як пра ві ла, клі ен ты «гас цю юць» 
у спе цы я лі за ва ным іза ля та ры ад 
трох га дзін да су так. Кан чат ко-
вы тэр мін за ле жыць ад коль кас ці 
спір ту ў кры ві: лю дзей вы піс ва юць 
толь кі пры ну ля вых па каз чы ках на 
эк ра не ал ка тэс та ра.

— Ка лі п'я ны ў ста не на зваць 
ну мар да маш ня га тэ ле фо на або 

ма біль на га ро дзі чаў, то су пра-
цоў ні кі іза ля та ра аба вяз ко ва па-
ве дам ля юць ім аб тым, што зда-
ры ла ся, і про сяць пры ехаць ды 
за браць не ба ра ку. Праў да, ча сам 
да во дзіц ца чуць з труб кі вы каз-
ван ні кштал ту «дзе ля жыць — ня-
хай там ля жыць...», — ус па мі нае 
Анд рэй Сі ня губ.

У са вец кі час «па слу гі» вы-
цвя рэз ні ка каш та ва лі 10 руб лёў. 
Больш за тое, за ноч у ім мож на 
бы ло па зба віц ца пар тый на га бі ле-
та, атры маць вы мо ву, стра ціць прэ-
мію — ад ным сло вам, па цяр пець 
«на ўсіх фран тах». Ця пер жа плат-
нае пра цве ра жэн не абы дзец ца ў 
дзве з па ло вай ба за вай ве лі чы ні. 
Пры го ды, праў да, на гэ тым не скон-
чац ца: не за да члі ва му ча ла ве ку на 
мес ца пра цы ці ву чо бы пас ля прый-
дзе «ліст шчас ця»... Дык ці трэ ба 
ры зы ка ваць сва ёй рэ пу та цы яй? 
Пы тан не ры та рыч нае...

З рэ ар га ні за цы яй у спе цы я лі за-
ва ным іза ля та ры клі ен таў пры ба-
ві ла ся. Ця пер у двух па вяр хо вы бу-
ды нак у Ін стру мен таль ным за вул-
ку да стаў ля юць не толь кі тых, хто 
прос та ва ля ец ца п'я ны на ву лі цы, 
але і тых, хто ў не цвя ро зым ста-
не пе ра сту піў за кон. А дак лад ней 
ка жу чы, праз ар ты ку лы Ко дэк са 
аб ад мі ніст ра цый ных па ру шэн нях, 
якія рэг ла мен ту юць ад каз насць за 
дроб нае ху лі ган ства і за рас піц цё 
ал ка голь ных на по яў у пуб ліч ным 
мес цы. Толь кі пас ля та го, як ху лі-
га ны пра цвя рэ зяц ца, іх па вя зуць 
у суд: з п'я ны мі людзь мі, вя до ма, 
ні хто раз маў ляць не бу дзе.

Але зда ра ла ся і так, што ў ко-
ліш ні вы цвя рэз нік трап ля лі лю дзі, 
якія не адзін ме сяц зна хо дзі лі ся ў 
кры мі наль ным вы шу ку або ўхі ля-
лі ся ад ад мі ніст ра цый на га па ка-
ран ня. Вось так і атрым лі ваў ся ка-
зус: ча ла век збег ад пра ва суд дзя, 
на піў ся ад ра дас ці — і ўліп...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
Фо та Над зеі БУ ЖАН

�

У ГРА МАД СТВЕ 
ЦІ Ў ЧА ТЫ РОХ СЦЕ НАХ?

Асаблівы светАсаблівы свет  ��

Ра зу мен не — га лоў нае, 
што па тра бу ец ца дзе цям з аўтызмам

Са праўд ныя пры чы ны 
рас строй ства за ста юц ца 
не вя до мы мі, а ка рэк цыя дзя цей 
з аў тыз мам лі чыц ца ад ной 
з са мых скла да ных у све це.

На ву чыц ца зно сі нам з дзі цем 
з аў тыз мам тут пра па ну юць пры 
да па мо зе кам п'ю тар най гуль ні 
«У май го сяб ра — аў тызм». 
Гуль ня раз лі ча на на школь ні каў, 
по бач з які мі на ву ча юц ца дзе ці 
з аў тыз мам.

ДАРЭЧЫ
7 кра са ві ка ў Мін ску не бу дуць ганд ля ваць ал ка голь ны мі 

на по ямі. Не атры ма ец ца на быць у кра ме і пі ва.
Вы клю чэн нем ста нуць хі ба што ка вяр ні, ба ры і рэ ста ра ны. 

Але і там моц ныя на поі бу дуць ад пус каць вы ключ на ў раз ліў. 
Пра гэ та ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
Мін гар вы кан ка ма. Ана ла гіч нае ра шэн не, скі ра ва нае на пра па-
ган ду зда ро ва га ла ду жыц ця, пра фі лак ты ку п'ян ства і ал ка га-
ліз му, пры няў і Брэсц кі гар вы кан кам. Праў да, з ага вор кай — у 
ад ным з ма га зі наў пра да ваць спірт ное ўсё ж бу дуць. Але толь кі 
для ўра чыс тас цяў і трыз наў...

Спец рэ пар тажСпец рэ пар таж  ��

ДОМ ЦВЯ РО ЗАС ЦІ
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на ве да лі спе цы я лі за ва ны іза ля тарКа рэс пан дэн ты «Звяз ды» на ве да лі спе цы я лі за ва ны іза ля тар

Су праць нар ко ты каўСу праць нар ко ты каў  ��


