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— Ган на Ге ор гі еў на, за 

ўзна га ро дай ста іць 25-га-

до вая пра ца ўся го ка лек-

ты ву Бе ла рус ка га дзі ця ча-

га хос пі са. Якія ве хі ў яго 

раз віц ці вы б вы лу чы лі?

— Пер шае і са мае га лоў-

нае, ча го мы да сяг ну лі, — 

ства ры лі ка ман ду. І яна не 

рас па да ец ца, як гэ та бы вае, 

ка лі нех та зваль ня ец ца, бо 

ёсць яд ро. Па-дру гое, у нас

ёсць свае тра ды цыі. За 

25 га доў мы вы пра ца ва лі ад па-

 вед ны па лі ятыў ны па ды ход. 

Ка лі раз гля даць па лі ятыў як 

якасць жыц ця, то ў ім уся го 

толь кі чвэрць ме ды цы ны, і 

па столь кі ж — са цы яль на-

га, псі ха ла гіч на га і ду хоў на га 

склад ні каў. Абяз боль ван не, 

па рэн тэ раль нае хар ча ван не, 

су праць про леж не вая тэ ра пія 

і ас тат няе — гэ та не вя лі кая 

част ка до гля ду, та му ад ны 

толь кі ме ды кі не мо гуць ака-

заць па лі ятыў ную да па мо гу, 

тут па він на быць муль ты пра-

фе сій ная ка ман да. І ў нас яна 

ёсць, на сён ня гэ та 24 су пра-

цоў ні кі плюс ва лан цё ры.

— Вы па бу да ва лі но вы 

бу ды нак хос пі са. Так са ма 

пэў ная вя ха...

— Так, без умоў на. Гэ та 

быў но вы этап уза е ма дзе ян-

 ня хос пі са з гра мад ствам.

Срод кі мы збі ра лі па цаг лін-

цы. Два з трох міль ё наў до-

ла раў — гро шы звы чай ных 

лю дзей. Ёсць ней ма вер ныя 

гіс то рыі, ка лі лю дзі да сы ла лі 

з тур мы па 20 ты сяч не дэ-

на мі на ва ных руб лёў, ба бу лі 

ад праў ля лі што ме сяц част-

ку пен сіі. Адзін міль ён — 

буй ныя ўкла дан ні, за ход нія 

і на ша га біз не су. Так што 

паліятыўны центр па бу да-

ва ны ўсі мі бе ла ру са мі. І гэ та 

шы коў ны прык лад уні каль-

нас ці на шай на цыі.

«Сем'і з хворымі 
дзецьмі — 
шчаслівыя!»

— Коль кі дзя цей за год 

пра хо дзіць праз хос піс?

— Склаў ся стэ рэа тып, 

што хос піс — гэ та бу ды нак, 

дзе зме шча на ней кая коль-

касць хво рых. Дзі ця чы хос-

піс і да рос лы — гэ та роз ныя 

рэ чы. Ка лі да рос лы хос піс 

ства раў ся для па мі ра ючых, 

то дзі ця чы — з мэ тай са цы-

яль най пе рад ыш кі для баць-

коў. Дзі ця з цяж кай пра цяг-

лай хва ро бай пры яз джае ў

хос піс, каб змя ніць ат ма-

с фе ру і атры маць неш та но-

вае, і каб ад па чы лі баць кі. 

Ка лі ў да рос лым хос пі се да 

90 % ан ка ла гіч на хво рых, 

то ў дзі ця чым — уся го 15 %. 

Боль шасць ды яг на заў — дзі-

ця чы цэ рэб раль ны па ра ліч, 

мі я па тыя, пры ро джа ныя па-

ро кі раз віц ця. З імі га да мі 

мож на жыць, і раз мо ва пра 

тое, каб змяс ціць гэ тых дзя-

цей у ней кую ўста но ву, не 

ста іць. Ад іх рэд ка ад маў-

ля юц ца баць кі, та кіх дзя цей 

вель мі лю бяць. Зра зу ме ла, 

яны цяж ка хво рыя, але дзя-

ку ю чы су вя зі з імі жан чы ны 

ад чу ваюць сваю ма ця рын-

скую знач насць. Зда ро выя 

дзе ці вы рас та юць і сы хо-

дзяць ад нас і пры хо дзяць 

(ці не пры хо дзяць), ка лі ў іх 

ужо свае сем'і. Гэ тыя ж дзе ці 

ні ко лі не па кі да юць баць коў. 

Рас паў сю джа нае мер ка ван-

не ў гра мад стве: «О бо жа, 

ня шчас ная ма ма, ня шчас нае 

дзі ця!» — па мыл ко вае.

— Сем'і з не вы леч на 

хво ры мі дзець мі мо гуць 

быць шчас лі вы мі?

— Аб са лют на! І на ват 

больш шчас лі вы мі, чым звы-

чай ныя. Тут ча сам праб ле ма 

ў тым, што ма ма на столь кі 

па глыб ля ец ца ў жыц цё хво-

ра га дзі ця ці, што не за ста ец-

ца ча су на зда ро вае дзі ця, на 

му жа. І ка лі мы ка жам, што 

та та дрэн ны, то час та пры-

чы на ў ма ме, якая з са ма га 

па чат ку не пад пус кае му жа 

да ма ло га, ро біць усё са ма, 

а ка лі праз не каль кі га доў 

спус тош ва ец ца і стам ля ец-

ца, то за мя ніць яе ўжо ні ў 

ко га не атрым лі вац ца. Та му 

ў па лі яты ве вель мі важ ная 

ра бо та псі хо ла га.

— Як у вас з'я ві ла ся ідэя 

ства рыць дзі ця чы хос піс? 

З ча го ўсё па чы на ла ся?

— Мая гіс то рыя па цвяр-

джае дум ку, што не ўсё ў 

гэ тым све це за ле жыць ад 

нас. Тыя, хто мя не даў но ве-

да юць, здзіў ля юц ца, што я 

ўжо шмат га доў ды рэк тар 

хос пі са. Я заў сё ды бы ла ак-

тыў ная, жыц це лю бі вая, і ў 

воб раз стэ рэа тып на га ды-

рэк та ра хос пі са — сур' ёз на-

 га і ў жа лоб ным убо ры — 

я са праў ды не ўпіс ва ю ся. Маё

жыц цё змя ні ла ся та ды, ка лі 

я пе рай шла ў ан ка ге ма та ла-

гіч ны цэнтр. Да гэ туль я пра-

ца ва ла на ву ко вым су пра-

цоў ні кам у Ака дэ міі на вук, у 

мя не быў ста біль ны доб ры 

за ро бак. Але я ад чу ла, што

мне на да ку чы ла і не ці ка ва. 

І ка лі мне пра па на ва лі мес ца 

на ват не псі хо ла га, а вы ха ва-

це ля ў ан ка ге ма та ла гіч ным 

цэнт ры на мі зэр ную пас ля 

ма ёй ра ней шай зар пла ту, я 

па га дзі ла ся. І там знай шла 

ся бе. І сён ня ма гу ска заць, 

што гэ та бы ла вель мі ці ка-

вая ра бо та. Па аду ка цыі я 

бі ё лаг-хі мік і пра ца ва ла пас-

ля ВНУ ней кі час у шко ле, 

вы кла да ла і бы ла за ву чам. 

Яшчэ там я зра зу ме ла, што 

ў мя не доб ра атрым лі ва ец-

ца ар га ні зоў ваць. По тым я 

атры ма ла да дат ко вую аду-

ка цыю і пра ца ва ла ў ан-

ка цэнт ры псі хо ла гам. Мае 

га лоў ныя на стаў ні кі — дзе-

ці, яны мя не на ву чы лі, што 

трэ ба ка заць, а што нель га, 

на ву чы лі чуць іх, і гэ та мне 

да па маг ло.

Ле там 1994 го да Воль га 

Ві таль еў на Алей ні ка ва (кі раў-

нік РНПЦ дзі ця чай ан ка ло гіі, 

ге ма та ло гіі і іму на ло гіі. — 

Аўт.) на кі ра ва ла мя не на 

тры ме ся цы на ву чо бу ў Аме-

ры ку, але не ўдак лад ні ла, у 

якой якас ці. Я мер ка ва ла, 

што еду як псі хо лаг, і вель мі 

здзі ві ла ся, ка лі мя не прад-

ста ві лі «Док тар Гар ча ко ва, 

якая бу дзе ства раць хос піс». 

Я пра маў ча ла і па ча ла ву-

чыц ца. Усе ідэі я пры вез ла 

ад туль. Я ўдзяч ная ма ім аме-

ры кан скім на стаў ні кам, якія 

на ву чы лі мя не тром га лоў-

ным рэ чам. Па-пер шае, дак-

лад на ста віць мэ ту — ча го 

ты хо чаш да сяг нуць. Па-дру-

гое, ства рыць ка ман ду. Па-

трэ цяе, каб яе за тры маць, 

трэ ба мець фі ла со фію. І яны

да лі зра зу мець, што хос піс — 

гэ та не бу ды нак. Аме ры-

 кан скі хос піс — гэ та вы яз ная 

ка ман да. Хос піс ныя па слу гі 

мо гуць аказ вац ца до ма, у 

ста цы я на ры, у до ме са ста-

рэ лых, га лоў нае — гэ та фі-

ла со фія. Ня гле дзя чы на тое 

што ў ця бе цяж кая хва ро ба, 

ты най перш асо ба. І ка лі я 

кан так тую з та бой як з асо-

бай, я ма гу ця бе лепш зра-

зу мець і да па маг чы. З хво-

рым трэ ба раз маў ляць як з 

парт нё рам.

Пас ля вяр тан ня Воль га 

Ві таль еў на ска за ла: ства-

рай. Скла да на гэ та ўя віць, 

але я за рэ гіст ра ва ла ар га-

ні за цыю за ча ты ры дні. Раз-

мя шчаў ся хос піс спа чат ку ў 

ма ім ка бі не це ў ан ка ге ма-

та ла гіч ным цэнт ры на ба зе 

1-й га рад ской баль ні цы. Мая 

пер шая зар пла та — 10 до ла-

раў. Пер шыя на шы па цы ен-

ты — па цы ен ты ан ка цэнт ра. 

Наш пер шы док тар — жон ка 

на ша га ан ко ла га. А па коль кі 

ў ан ка ло гіі ня шмат дзя цей, 

праз паў го да мы ад чы ні лі 

свае дзве ры для ўсіх.

Пра ца ваць бы ло не 

страш на, бо мы ні чо га не 

ве да лі. А ня ма ве даў — ня-

ма і стра ху. Пер шыя ве ды 

атрым лі ва лі за мя жой, ву чы-

лі анг лій скую. Я яе вы ву чы-

ла, да рэ чы, за тры ме ся цы 

ў Аме ры цы. Хоць у шко ле, 

ва ўні вер сі тэ це ву чы ла, але 

па прын цы пе «здаў і за быў». 

Пры еха ла ў Ва шынг тон і бы-

ла ў шо ку, што ні хто ва кол 

не раз маў ляе па-рус ку. І ўсе 

мае ве ды ўсплы лі ў па мя ці. 

Я ак тыў на раз маў ля ла, хоць 

і з ля па мі. На пы тан не, коль кі 

мне га доў, я ўсім ад ка за ва-

ла, што мне 64, бо блы та ла 

6 і 3. І не ра зу ме ла, ча му на 

мя не так здзіў ле на гля дзяць. 

У сва ёй раз ві таль най пра мо-

ве за мест «Я ні ко лі вас не 

за бу ду» я ска за ла «І nеvеr 

rеmеmbеr уоu» («Я ні ко лі вас 

не ўспа мі наю»). Да гэ туль 

аме ры кан цы мне гэ та пры-

гад ва юць: «Оh, Аnnа whо

nеvеr rеmеmbеrs us» («Ган-

на, якая ні ко лі нас не ўспа-

мі нае»)... З ча сам, ка неш не, 

мы на бы лі не аб ход ныя ве ды 

і во пыт.

— Што ў ва шай пра цы 

са мае скла да нае?

— Кан так та ван не з баць-

ка мі. Мы дэк ла ру ем, што мы 

са цы яль нае гра мад ства і ўсё 

вам за бяс пе чым. Мы дэк ла-

ру ем пра вы, за бы ва ю чы ся 

пра аба вяз кі. Але пра вы і 

аба вяз кі — два ба кі ад на го

ме да ля, як ва ўра чоў, так 

і ў баць коў. Ура чы не за да-

во ле ны баць ка мі, якія веч на 

скар дзяц ца, баць коў раз-

драж ня юць ура чы, якія іх 

не ра зу ме юць. Мы пра цу ем 

дзесь ці па ся рэ дзі не і вы му-

ша ны на гад ваць: так, мы вам 

да па мо жам, але гэ та ваш 

аба вя зак, а не наш. І баць-

кі лёг ка гэ та ўспры ма юць. 

За раз усе рэ абі лі ту юць дзя-

цей. Пры чым пры мя ня юц ца 

да во лі жорст кія па ды хо ды. 

Баць кі лі чаць: ні чо га страш-

на га, чым больш ба лю ча, 

тым лепш бу дзе ў бу ду чым. 

Та кая на ша мен таль насць. 

Ура чы ка жуць: трэ ба па воль-

на рэ абі лі та ваць, а ма ма не

згод на: мне трэ ба хут ка. 

У нас, сла вян, ёсць по лю сы — 

бе лае і чор нае, у еў ра пей-

цаў, на ад ва рот, не ха пае по-

лю саў. Мы ма лю ем яр кі мі 

фар ба мі, а яны паў та на мі. 

Ка лі б спа лу чыць гэ та, бы-

ло б ідэа льна. Ад сюль на ша 

ка тэ га рыч насць, ацэ на чны 

па ды ход. І з гэ тым мы зма-

га ем ся: важ на, аб мяр коў ва-

ю чы сям'ю, не асу джаць. Бо 

не дай бог нам ака зац ца ў іх 

сі ту а цыі.

«Смерць трэба 
паважаць»

— Гэ та скла да на, ка лі 

па мі рае дзі ця, якое па спе-

ла стаць не чу жым?

— Гэ та зда ра ец ца не 

толь кі ся род на шых па да-

печ ных. Гэ так жа скла да на 

мне бы ло ў ан ка ло гіі, там 

на ват горш. Уя ві це, пры хо-

дзіць дзі ця, зда ро вае па ўсіх 

пры кме тах. І толь кі ана лі зы 

па каз ва юць, што ў яго ан-

ка ло гія. Ба лю ча яму ста но-

віц ца толь кі ў баль ні цы, ка лі 

ро бяць хі мі я тэ ра пію, ад якой 

вы па да юць ва ла сы, яго ва-

 ні туе. Яно звяз вае боль не з 

хва ро бай, а з ля чэн нем. Тым 

не менш ты пра цу еш з ма-

май, з дзі цем. Ты пе ра кон-

ва еш: так, ёсць скла да нас ці, 

але ты па ві нен прай сці праз 

іх — і ўсё бу дзе доб ра. По-

тым зда ец ца рэ мі сія, усё ня-

дрэн на. А праз ней кі час рэ-

цы дыў — і яно па мі рае. Гэ та 

не вы нос на, бо я гэ та му дзі-

ця ці абя ца ла, што яно здо-

лее «вы ска чыць»... Я ве ру ў 

Бо га. І бо жая спра вяд лі васць 

ад роз ні ва ец ца ад на шай, яна 

ін шая. Але я да гэ туль не ма-

гу пры няць смерць дзя цей. 

Гэ та не спра вяд лі ва.

— Да якіх вы сноў вы 

прый шлі за чвэрць ста год-

дзя пра цы ў хос пі се? Як 

трэ ба ста віц ца да смер ці?

— Смерць трэ ба па ва-

жаць, гэ та част ка жыц ця. 

Ад яе не сха ва еш ся, але і 

бе гаць за ёй не трэ ба. Су-

пра цоў ні кі, ка лі за над та 

бліз ка да хво ра га дзі ця ці 

па ды хо дзяць, вы га ра юць, 

не мо гуць у нас пра ца ваць 

і зваль ня юц ца. Мы пра цу ем 

на эм па тыі, а не на сім па тыі. 

Мы да па ма га ем, ро бім усё 

для дзі ця ці, але га ра ваць і 

ўсё жыц цё пом ніць сы на ці

дач ку — гэ та до ля ма ці. 

Я не за бы ваю сва іх па цы-

ен таў, але ве даю, што гэ та 

мае па цы ен ты, а не мае дзе-

ці. Не трэ ба зне ва жаць ма ці 

і за бі раць яе ро лю. У мя не 

са мой за гі ну ла дзі ця, і я не 

ха це ла б, каб хтось ці га ра-

ваў па ім так, як я. Мы ўся го 

толь кі по бач, мы да па ма га-

ем — да смер ці і пас ля смер-

ці, ка лі трэ ба. Але гэ та го ра 

сям'і. У кож на га свой крыж: 

у ка гось ці ўсё жыц цё хва рэе 

сын, у ка гось ці ён па мі рае, 

а ў ка гось ці ўво гу ле ня ма 

дзя цей. Трэ ба ву чыць баць-

коў быць з дзі цем — хво рым 

ці зда ро вым. Ім так ма ла 

трэ ба — уся го толь кі лю-

біць іх... Я ні ко лі не за бу ду, 

як ад на ма ма кар мі ла дач ку, 

хво рую на рак страў ні ка, эк-

страк там жа бы. Дзяў чын ка 

па пра сі ла нас па га ва рыць з 

ма май. Але жан чы на бы ла 

не па хіс ная: «Вы га ран ту е-

це мне вы ля чэн не? А вось 

аў тар гэ тай ме то ды кі га ран-

туе». Мы ска за лі дзяў чын цы: 

мо жам пры му сіць тваю ма ці 

не да ваць та бе гэ ты сро дак. 

Яна ад ка за ла: не трэ ба, ка лі 

ма ме так ляг чэй, я бу ду гэ та 

пры маць... Дзе ці леп шыя за 

нас, яны больш чыс тыя.

— Ва шы ве ды, во пыт, 

уво гу ле ра бо та да па маг лі, 

ка лі вы стра ці лі дач ку?

— Скла да на ад ка заць 

ад на знач на. Я вый шла на 

ра бо ту ад ра зу, су пра цоў ні кі

ні ко лі не ба чы лі ма іх слёз. 

Я пра ца го лік, і з га ла вой сыш-

 ла ў ра бо ту... Адзін вы па-

дак да па мог мне зра зу мець 

сэнс жыц ця. Пас ля па ха ван-

ня прай шоў дзесь ці ты дзень, 

я пай шла на ві зіт да дзяў-

чын кі з тэт ра па рэ зам. Яна 

ра зум ніч ка, але ў яе не ру-

ха лі ся ні но гі, ні ру кі. І яна 

мне ка жа: «Якая вы шчас-

лі вая!» Я па ха ва ла дач ку, 

ад ра ку па мі ра ла мая ма ці, 

і я — шчас лі вая? Спа чат ку 

я не ве да ла, як рэ ага ваць, 

але ўзя ла ся бе ў ру кі і пы-

таю: «Ча му я шчас лі вая?» — 

«Вы суп мо жа це ес ці лыж-

 кай». Я бы ла збян тэ жа ная. 

І толь кі ка лі іш ла да до му, рап-

там па чу ла, што яна ха це ла 

мне ска заць: шчас це по бач з 

на мі. Мы на ват не ра зу ме ем 

гэ та га! Ка лі ядзім суп, бя ром 

лыж ку, пад но сім — ро бім гэ-

та аў та ма тыч на. Гэ та і ёсць 

шчас це. І так вось, іду чы ад 

хво ра га, стра ціў шы дач ку і 

ма ю чы па мі ра ючую ма ту лю, 

уся ў сля зах, я зра зу ме ла, 

што, на пэў на, я шчас лі вы 

ча ла век.

Мой ар га нізм ад рэ ага ваў 

на стрэс аў та іму на ці рэ і ды-

там, я пра цяг лы час ля чы ла-

ся. На пра ця гу го да я не пры-

ма ла, не ве ры ла ў смерць 

дач кі. Ёсць ві дэафільм, дзе 

яна зды ма ла ся не за доў га да 

тра ге дыі, я яго так і не змаг-

ла па гля дзець. І ні ко лі не па-

гля джу. У кож на га з нас свой 

спо саб аба ро ны. Гэ так жа, 

як і га руе кож ны па-свой му. 

Нор ма ў га ра ван ні ад на — 

ка лі та бе дрэн на. Ве да е це, 

што ад чу вае ма ту ля, у якой 

не каль кі га доў та му па мер ла 

дзі ця? Яна па ім су муе. І ўсё 

жыц цё я бу ду су ма ваць. Доб-

ра ці дрэн на пла каць? Прай-

шло 22 га ды пас ля смер ці 

дач кі, але я і за раз ча сам 

пла чу. Ні ко лі не ад зна чаю 

дзень смер ці, толь кі дзень 

на ра джэн ня. На пэў на, я не 

змі ры ла ся да гэ туль...

Мя не вы ра та ваў швей-

цар скі псі хо лаг ад ным прак-

ты ка ван нем. Вы цяг ва еш 

на пе рад ру ку, а на тва ёй 

да ло ні — скры нач ка, у ёй — 

фо та здым кі, пер шыя ма люн-

кі, ва ла сы твай го дзі ця ці. 

Усё, што па мя та еш, па кла-

дзі ту ды. По тым ма руд на-ма-

руд на ад водзь ру ку ўбок да 

той па ры, па куль та бе ста не 

кам форт на. (У пэў ны мо мант 

я зра зу ме ла, што больш не 

ма гу ад во дзіць, бо я па він на 

гэ та ба чыць.) І гля дзі на пе-

рад... Вось так і жы веш: гля-

дзіш на пе рад, у бу ду чы ню, 

але пры жа дан ні ёсць маг-

чы масць вяр нуц ца да ўспа-

мі наў. По тым гэ ты тэст мы 

пра во дзі лі з на шы мі жан чы-

на мі, якія стра ці лі дзя цей, ён 

заў сё ды дзей ні чае. Ма ту лям 

ча сам зда ец ца, што, жы ву-

чы, яны зне ва жа юць па мяць 

дзі ця ці. Гэ та не так: па мяць 

заў сё ды з ва мі, але яна не 

за га родж вае бу ду чы ню.

— Што вас на тхняе на 

пра цу? У чым кры ні ца 

сіл?

— На пэў на, у тым, што 

я на ву чы ла ся ца ніць кож ны 

дзень. Вось сён ня з'я ві ла ся 

сон ца — вы дат на, да гэ туль 

бы ло не ба, за цяг ну тае хма-

ра мі — так са ма ня дрэн на. 

Рас плюшч ва еш ра ні цай во-

чы, гля дзіш у акно — гэ та 

ўжо шчас це. Я з за да валь-

нен нем па чы наю кож ную 

ра ні цу, спя ша ю ся на ра бо ту. 

Жыць мне ці ка ва і не сум на, 

мар кот на толь кі та ды, ка лі 

ня ма пра цы.

Але на КРА ВЕЦ.

ХОС ПІС — ХОС ПІС — 
ГЭ ТА НЕ БУ ДЫ НАК.ГЭ ТА НЕ БУ ДЫ НАК.
ГЭ ТА ФІ ЛА СО ФІЯГЭ ТА ФІ ЛА СО ФІЯ

«Іду чы ад хво ра га, 
стра ціў шы дач ку 
і ма ю чы па мі ра ючую 
ма ту лю, уся ў сля зах, 
я зра зу ме ла, што, 
на пэў на, я шчас лі вы 
ча ла век».

«Мы пра цу ем 
на эм па тыі, 
а не на сім па тыі. 
Мы да па ма га ем, ро бім 
усё для дзі ця ці, 
але га ра ваць і ўсё жыц цё 
пом ніць сы на ці дач ку — 
гэ та до ля ма ці».

«Трэ ба ву чыць баць коў 
быць з дзі цем — хво рым 
ці зда ро вым. Ім так 
ма ла трэ ба — уся го 
толь кі лю біць іх...»


