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У 86-га до ва га Але га Паў ла ві-

ча не ча ка на па чаў пса вац ца 

ха рак тар. Ён стаў, па сло вах 

яго жон кі, ней кі злы, па да-

зро ны, пры дзір лі вы... Хоць 

усё сваё жыц цё яна ве да-

ла яго як ці ха га, ла год на га, 

ін тэ лі гент на га ча ла ве ка. 

А не так даў но Алег Паў ла віч 

па ды шоў ра ні цай да сва ёй 

жон кі і ві на ва та ска заў: «Ве-

да еш, я вы нес і вы кі нуў усё, 

што бы ло ў ха це: усе гро шы, 

да ку мен ты, аль бо мы...»

Та кія сум ныя гіс то рыі...
— Усё гэ та мы по тым пай шлі 

шу каць на смет нік і сёе-тое на ват 

ад шу ка лі, — апа вя дае яго жон ка 

Воль га Іва наў на (ім ёны ге ро яў зме-

не ны). — Мы з ім аб' ез дзі лі ўвесь 

свет у свой час: бы лі ў Лон да не, 

Па ры жы, Нью-Ёр ку... Бы ло столь-

кі аль бо маў з фо та здым ка мі! Усе 

яны знік лі, а вось гро шы мы знай-

шлі і пры нес лі на зад да до му. Яны 

бы лі ў скрын цы — ты ся ча до ла раў, 

і гэ тую скрын ку ка му наль ні кі яшчэ 

не па спе лі вы вез ці ра зам з ін шым 

смец цем.

А по тым мой муж за моўк — 

спа чат ку маў чаў па 2-3 га дзі ны, 

по тым прак тыч на зу сім пе ра стаў 

раз маў ляць. Да лей пе ра стаў ес-

ці... (Воль га Іва наў на сум на гля-

дзіць ку дысь ці ўда ля чынь і ўзды-

хае). Адзін раз па ды шоў да мя не, 

я гля джу, а ён зу сім го лы. Гэ та так 

не па доб на на яго, ён стаў зу сім 

ін шым ча ла ве кам! Ра ней ён быў 

та кі са рам лі вы...

Дак та ры пра піс ва лі яму таб-

лет кі, але ні я ка га эфек ту ад іх я 

не ба чы ла. Скон чы ла ся ўсё тым, 

што я вы клі ка ла да до му пры ват-

на га псі хо ла га, які ска заў, што яго 

трэ ба тэр мі но ва шпі та лі за ваць. І на 

на ступ ны дзень мы па кла лі яго ў 

Рэс пуб лі кан скі цэнтр псі хіч на га 

зда роўя, у На він кі. Я ўвесь час пла-

ка ла, у мя не са мой на фо не гэ тых 

пе ра жы ван няў па ча лі ся праб ле мы 

з па мяц цю, я ўпа ла ў дэ прэ сію...

У чымсь ці па доб ная гіс то рыя і ў 

Юрыя Пят ро ві ча, чыя жон ка, 80-га-

до вая Га лі на Кан стан ці наў на, ста-

ла змя няц ца прос та на ва чах.

«Яна ста ла ўсё за бы ваць», — 

спа чат ку ла ка ніч на ка жа ён. А по-

тым па чы нае рас каз ваць у пад ра-

бяз нас цях...

— Ад ной чы яна за бы ла ся вы-

клю чыць ва ду, і мы за лі лі су се-

дзяў. Яшчэ не як мы з ёй пай шлі з 

до му ра зам і нас абод вух не бы ло 

цэ лы дзень. Я не пра ве рыў за ёй, 

а яна па кі ну ла ад кры тай па да чу 

га зу ў га за вай плі це. Вяр ну лі ся 

да до му — моц ны пах га зу. Доб-

ра, што абы шло ся без вы бу ху. На 

на ступ ны дзень я ўзяў яе за ру ку і 

пай шоў да дак та роў... Уво гу ле пра 

гэ та мож на доў га рас каз ваць.

Ця пер яна па мя тае ўсё, што 

бы ло пры ца ру Га ро ху: сваю ма-

ла досць, ву чо бу... А што ад бы ло-

ся ўчо ра, ус пом ніць не мо жа, і тут 

ні чо га зра біць ужо, ма быць, нель-

га. Па ста віць ва рыць суп, а са ма 

мо жа лег чы і за снуць, яе ўвесь час 

цяг не ця пер на сон.

— Ча сам да во дзіц ца на гад ваць 

ёй, каб яна па мы ла ся, — з го рыч-

чу пра цяг вае муж чы на. — Мне 

да во дзіц ца кант ра ля ваць яе, каб 

яна апра ну ла ся ў ад па вед нас ці з 

на двор' ем, на гад ваю, што трэ ба 

пад фар ба ваць вус ны, ка лі вы хо-

дзім на ву лі цу...

Бы ва юць мо ман ты, ка лі яна ста-

но віц ца та кая злос ная, што прос та 

не маг чы ма. Хоць яна з вель мі ін тэ-

лі гент най сям'і і доб ра вы ха ва ная, 

заў сё ды па во дзі ла ся бе куль тур на, 

яе ўсе лю бі лі.

Ця пер я пры му шаю яе чы таць 

га зе ты, бя ру з са бой на кір маш і 

ў кра му, хо дзім па па ня дзел ках з 

ёй у ад дзя лен не дзён на га зна хо-

джан ня для лю дзей з каг ні тыў ны мі 

па ру шэн ня мі. Тут яна мае зно сі ны 

з людзь мі. Яны спя ва юць пес ні, ра-

ша юць га ла ва лом кі, раз гад ва юць 

за гад кі. Ёй вель мі па да ба ец ца...

— Пры чым ка лі вы ўба чы це Га-

лі ну Кан стан ці наў ну, вы ні ко лі не 

па ду ма е це, што ў яе та кія праб-

ле мы, — пад клю ча ец ца да на шай 

гу тар кі га лоў ны спе цы я ліст па 

са цы яль най ра бо це гра мад скай 

даб ра чын най яў рэй скай ар га ні-

за цыі «Хэ сэд-Ра ха мім» Соф'я 

АБ РА МА ВА. — Яна вы гля дае як 

свец кая да ма. Нар маль на раз маў-

ляе, усмі ха ец ца, ра зу мее гу мар...

У гэ тым і скла да насць дэ мен цыі 

(слоў нік вы зна чае дэ мен цыю як 

на бы тыя каг ні тыў ныя па ру шэн ні, 

устой лі вае зні жэн не па зна валь най 

дзей нас ці са стра тай у той ці ін шай 

сту пе ні ра ней за свое ных ве даў і 

прак тыч ных на вы каў і цяж кас цю 

або не маг чы мас цю на быц ця но-

вых. — Аўт.). Пер ша па чат ко ва 

лю дзі вель мі па спя хо ва ха ва юць 

яе. Спра ва ў тым, што ча ла век да 

ней ка га мо ман ту доб ра ра зу мее 

сваю праб ле му, вель мі пе ра жы вае 

з гэ тай на го ды і не хо ча дрэн на вы-

гля даць у ва чах на ва коль ных. Не 

хо ча дыс крэ ды та ваць ся бе і сваю 

сям'ю. Ад на жан чы на, якая ча сам 

за бы ва ла да ро гу да до му, ад ной-

чы ска за ла: «Я, ка лі ра зу мею, што 

за блу дзі ла ся і не ма гу тра піць да-

до му, і ба чу ка гось ці са зна ё мых, 

ні ко лі ў жыц ці не па ды ду, каб пра 

мя не по тым дрэн на не па ду ма лі. 

Я па ды хо джу і звяр та ю ся па да па-

мо гу толь кі да чу жых лю дзей».

У да па мо зе 
мае па трэ бу ўся сям'я

СА АЗ ад но сіць на шу кра і ну 

да ста рэ ю чых на цый. Экс пер ты 

сцвяр джа юць, што ўжо праз 20 га-

доў кож ны трэ ці ча ла век, су стрэ ты 

на мі на ву лі цы, бу дзе па жы лы. На 

жаль, чым ста рэй шы ўзрост, тым 

час цей су стра ка ец ца і дэ мен цыя.

Дак та ры на зы ва юць яе хва ро-

бай, а су пра цоў ні кі Цэнт ра дзён-

на га зна хо джан ня для лю дзей з 

каг ні тыў ны мі па ру шэн ня мі пры 

даб ра чын най яў рэй скай ар га ні за-

цыі «Хэ сэд-Ра ха мім» — да рэ чы, 

яна пер шая ў кра і не па ча ла пра-

ца ваць з та кі мі людзь мі і іх сва я-

ка мі — ка жуць пра дэ мен цыю як 

пра асаб лі вы стан ча ла ве ка. І сва іх 

клі ен таў на зы ва юць не «хво рыя 

на дэ мен цыю», а ка жуць: «Лю дзі, 

якія жы вуць з дэ мен цы яй». Гэ тая ж 

фар му лёў ка вы ка рыс тоў ва ец ца і ў 

іх да ку мен та цыі.

І хоць спе цы я ліс ты «Хэ сэд-Ра-

ха мім» сцвяр джа юць, што дэ мен-

цыя — гэ та не пры суд, на жаль, яна 

час та цяж ка ад бі ва ец ца на ўсёй 

сям'і ча ла ве ка, які жы ве з ёю. Як 

пра ві ла, бліз кія сва я кі пры гэ тым 

ад чу ва юць шок і ня рэд ка вы му ша-

ныя кар ды наль на змя ніць свой лад 

жыц ця. Хтось ці з дзя цей па жы ло га 

ча ла ве ка звы чай на па ві нен сыс ці з 

ра бо ты, каб да гля даць яго, з ча сам 

па жы ло му ча ла ве ку ро біц ца ўсё 

горш, а чле ны яго сям'і па сту по ва 

«вы га ра юць»...

Ад на дач ка жан чы ны з каг ні-

тыў ны мі па ру шэн ня мі пры зна-

ла ся: «Я ні як не ма гу змі рыц ца з 

тым, што мая ма ма ста ла ін шай». 

Але змі рыц ца з гэ тым не аб ход на. 

І хтось ці па ві нен ву чыць гэ та му 

сва я коў. Ву чыць та му, што з ча-

ла ве кам, які жы ве з дэ мен цы яй, 

не трэ ба спра чац ца, яго не трэ ба 

ні ў чым пе ра кон ваць. Прос та та-

му, што гэ ты ча ла век хво ры, у яго 

па ру ша ныя пры чын на-вы ні ко выя 

су вя зі, ён не мо жа па-ін ша му...

Та му ў да па мо зе мае па трэ бу 

не толь кі па жы лы ча ла век з дэ мен-

цы яй, але і чле ны яго сям'і.

Ра зу ме ю чы гэ та, у «Хэ сэд-Ра-

ха мім» акра мя ства рэн ня ад дзя-

лен ня дзён на га зна хо джан ня для 

лю дзей з дэ мен цы яй па ча лі пра-

ца ваць і з іх сва я ка мі. Ме на ві та 

на ад ной з та кіх су стрэч я і па чу ла 

гэ тыя гіс то рыі. Лю дзі дзе ляц ца імі 

ад но з ад ным, пад трым лі ва юць 

ад но ад на го, а су пра цоў ні кі даб-

ра чын най ар га ні за цыі ву чаць іх, 

як мож на па лег чыць сваё жыц цё і 

жыц цё ча ла ве ка з дэ мен цы яй.

— На жаль, хва ро ба Аль цгей-

ме ра не ле чыц ца, — ка жа псі хо-

лаг «Хэ сэд-Ра ха мім» Ка ця ры на 

СЯР ГЕ Е ВА. — Але ёсць прэ па ра-

ты, якія тро хі за па воль ва юць яе 

пра грэ са ван не. І ка лі пра віль на ар-

га ні за ва ная пра сто ра, у якой жы ве 

та кі ча ла век, — гэ та зна чыць, ка лі 

ёсць пра віль ны до гляд з бо ку сва я-

коў і па тра наж ных ра бот ні каў — то 

на ват ка лі стан ча ла ве ка па гар ша-

ец ца, ён мо жа за ста вац ца жыць 

у сва ім до ме і аб слу гоў ваць ся бе. 

Та му на ша за да ча — ар га ні за ваць 

пра віль нае ася род дзе для лю дзей 

з каг ні тыў ны мі па ру шэн ня мі.

Мы ства ры лі тую ма дэль, якую 

ця пер вы ка рыс тоў ва ем, тры га ды 

та му, у 2016 го дзе. Для на шай ар-

га ні за цыі гэ та быў вы клік. Спа чат-

ку мы пла на ва лі ра бо ту до ма, у 

больш бяс печ най ат мас фе ры. Але 

лю дзей бы ло шмат, і тэн дэн цыя 

та кая, што бу дзе ста на віц ца яшчэ 

больш, — та му мы пры ня лі ра шэн-

не ар га ні за ваць Цэнтр дзён на га 

зна хо джан ня для лю дзей з каг ні-

тыў ны мі па ру шэн ня мі на тэ ры то-

рыі на шай ар га ні за цыі.

На сён няш ні дзень у нас ча ты-

ры гру пы для па жы лых лю дзей з 

дэ мен цы яй, якія зна хо дзяц ца ў роз-

ных ста нах і ста ды ях. Пер шая — 

гэ та гру па пра фі лак ты кі, яе мож на 

па чаць без да дат ко вых фі нан саў 

у лю бой уста но ве. У дру гую гру-

пу хо дзяць лю дзі пас ля ін суль таў, 

траў маў ці ін фек цый га лаў но га 

моз га. Трэ цюю і чац вёр тую гру пы 

на вед ва юць тыя, у ка го на зі ра юц ца 

скла да нас ці роз най сту пе ні, част ка 

та кіх лю дзей ужо мае ме ды цын скі 

ды яг наз. І 16 ча ла век зай ма юц ца 

ў хат ніх умо вах, адзін з іх — у Ба ры-

са ве. Па куль лю дзі хо дзяць у наш 

Цэнтр толь кі адзін дзень у ты дзень, 

але гэ ты дзень для іх — свя та.

— Я свай го му жа ўжо ні ку ды не 

вы пус каю, у яго ста не гэ та мо жа 

быць не бяс печ на, — ка жа ўжо зна-

ё мая нам Воль га Іва наў на. — Але 

сю ды, у гру пу, мы пры хо дзім кож-

ны па ня дзе лак. І тут муж мя ня ец-

ца! До ма ён маў чыць, а тут па чаў 

раз маў ляць...

У гру пах з па жы лы мі людзь мі 

зай ма юц ца па ме то ды ках, здоль-

ных за па во ліць пра грэ са ван не за-

хвор ван ня. Га лоў ная за да ча тут — 

каг ні тыў ная сты му ля цыя. Трэ ба 

пры му сіць мозг па жы лых лю дзей 

пра ца ваць. Для гэ та га эфек тыў-

ныя гуль ні і прак ты ка ван ні. Гэ та 

і склад ван не па злаў, і роз на га 

ро ду пля цен не, і аплі ка цыі, і раз-

гад ван не кры жа ва нак, і мно гае 

ін шае. Усе гэ тыя за ня ткі да па ма-

га юць ча ла ве ку быць у ка лек ты ве, 

не стра ціць са цы яль ных на вы каў. 

І, вя до ма, за ха ваць і ак ту а лі за ваць 

важ ныя ўспа мі ны, пад тры маць са-

цы яль ныя кан так ты.

— Да рэ чы, у ТЦСАН, каб па-

чаць пра ца ваць з та кі мі людзь мі, 

трэ ба, каб ча ла ве ку быў па стаў ле-

ны ды яг наз, — удак лад няе Ка ця-

ры на Сяр ге е ва. — А нам ды яг наз 

не па трэб ны. Ка лі наш са цы яль ны 

ра бот нік за ўва жае, што ў яго па да-

печ на га з'я ві лі ся цяж кас ці та ко га 

кштал ту, мы пра во дзім з ім ан ке-

та ван не. Але нам яно трэ ба не для 

па ста ноў кі ды яг на зу! Нам трэ ба 

ўдак лад ніць, якія ме на ві та скла да-

нас ці па чаў ад чу ваць ча ла век, каб 

вы зна чыць яго ў ад па вед ную гру пу 

ад дзя лен ня дзён на га зна хо джан ня 

і па чаць пра ца ваць з ім.

Свят ла на БУСЬ КО.

На тал ля МІЛЬ КО ТА, за гад чы ца ад дзе ла 

раз віц ця іна ва цый ных фор маў са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня НДІ пра цы Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны:

— На жаль, у нас да гэ та га ча су ніз кі ўзро вень 

ін фар ма ва нас ці ў да чы нен ні да пры кмет і асаб лі-

вас цяў дэ мен цыі — як у гра мад стве ў цэ лым, так 

і ў сем' ях, якія ма юць у сва ім скла дзе па жы лых 

лю дзей. І спе цы я ліс ты пер ша сна га звя на сіс тэ мы 

ахо вы зда роўя, да якіх, як пра ві ла, у пер шую чар гу 

звяр та юц ца та кія сем'і, да лё ка не заў сё ды да па ма-

га юць пе ра адо лець ін фар ма цый ны «ва ку ум», бо 

кан цэнт ру юц ца ме на ві та на пра піс ван ні ле каў і на 

не га тыў ных пра гно зах. А сем'і ча ка юць апо ве ду пра 

тое, што ад бы ва ец ца і як з гэ тым спра віц ца, як ся бе 

па во дзіць, як кі ра ваць сі ту а цы яй. Да та го ж спе цыя -

ліс ты са мі не заў сё ды га то выя ба чыць у асоб ных 

сімп то мах пра явы дэ мен цыі, бо гэ та па тра буе спе-

цы яль най пад рых тоў кі.

Ніз кая сту пень ін фар ма ва нас ці гра мад ства і спе-

цы я ліс таў з'яў ля ец ца сур' ёз най праб ле май, та му 

што не спры яе вы яў лен ню дэ мен цыі, асаб лі ва на 

па чат ко вай ста дыі. Тлу ма ча чы дэ мен цыю на ту раль-

ным ста рэн нем ці асаб лі вас ця мі ха рак та ру, са мі лю-

дзі і іх сва я кі доў гі час іг на ру юць яе пра явы.

Ра зам з тым ме на ві та пры лёг кай сту пе ні дэ мен-

цыі як ме ды цын ская да па мо га, так і са цы яль нае 

аб слу гоў ван не най больш эфек тыў ныя. Так, свое-

ча со вы па ча так пры ёму ме ды цын скіх прэ па ра таў і 

вы ка ры стан не да дат ко вых, не ме ды ка мен тоз ных ме-

та даў да зва ляе па доў жыць пе ры яд лёг кай вы яў ле-

нас ці дэ мен цыі і па вя лі чыць агуль ную пра цяг ласць 

жыц ця па жы лых лю дзей з дэ мен цы яй, па вы сіць яго 

якасць і да па ма гае як ма га даў жэй за ха ваць са ма-

стой насць.

Хо чац ца так са ма ад зна чыць, што маг чы масць 

пра жы ван ня ча ла ве ка з дэ мен цы яй у хат няй аб ста-

ноў цы за ле жыць не столь кі ад сту пе ні за хвор ван ня, 

коль кі ад ство ра ных для яго ўмоў. Пад та кі мі ўмо-

ва мі трэ ба ра зу мець у пер шую чар гу пад рых тоў ку 

яго ася род дзя (ра бо ту са сва я ка мі), па ста ян ную 

трэ ні роў ку на вы каў і па мя ці па жы ло га ча ла ве ка і іх 

раз віц цё (праз за ня ткі па дроб най ма то ры цы, твор-

час ці), а так са ма адап та цыю на ва коль на га ася род-

дзя пад па трэ бы ча ла ве ка з дэ мен цы яй.

Та му ў най блі жэй шай перс пек ты ве мы ба чым не-

аб ход насць ства рэн ня ў дзяр жа ве спе цы я лі за ва ных 

ад дзя лен няў у да мах-ін тэр на тах (пра фі лак тыч ных — 

у да мах-ін тэр на тах агуль на га ты пу і ге рон тап сі хі ят-

рыч ных — у псі ха не ўра ла гіч ных ін тэр на тах) і раз віц-

цё па слуг для гра ма дзян з дэ мен цы яй, якія да юц ца 

ў ад дзя лен нях дзён на га зна хо джан ня для па жы лых 

у ТЦСАН. Вель мі важ ным з'яў ля ец ца так са ма ўклю-

чэн не эле мен таў ран ня га вы яў лен ня і пра фі лак ты кі 

ў стан дарт ную ра бо ту ТЦСАН з па жы лы мі людзь мі.

«Яна па ста віць ва рыць суп, 
а са ма мо жа лег чы і за снуць»

Ка лі ў сям'і — ча ла век з дэ мен цы яй...
Парт рэт ча ла ве ка 
з дэ мен цы яй

Час цей за ўсё гэ та жан-
чы на, ста рэй шая за 75 га доў, 
мае ін ва лід насць (55,6 %) 
і пра жы вае су мес на з чле нам 
сям'і, які да гля дае яе (52,9 %). 
Пры чым да гля дае, як пра ві ла, 
дач ка ва ўзрос це да 53 га доў 
(у 50 % вы пад каў).
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 Ка мен та рый спе цы я ліс та
ВЕЛЬ МІ ДА ПА МА ГАЕ РАН НЯЕ ВЫ ЯЎ ЛЕН НЕ ПРАБ ЛЕ МЫ


