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Ад праў ка ча ла ве ка 
ў псі ха не ўра ла гіч ны 
дом-ін тэр нат — гэ та яго 
гра ма дзян ская смерць

Ка лісь ці ў Са вец кім Са ю зе з гэ-

тай ка тэ го ры яй па цы ен таў асаб лі ва 

не цы ры мо ні лі ся. Пас ля збо ру не-

аб ход ных да ку мен таў іх ад праў ля лі 

на па жыц цё вае па ся лен не ў спе цы-

яль ныя да мы-ін тэр на ты.

З тых ча соў мно гае ў на шым 

жыц ці па мя ня ла ся. Але, на жаль, 

гэ та амаль не ты чыц ца лю дзей з 

псі хіч ны мі за хвор ван ня мі. Як ад-

зна ча юць экс пер ты, у да чы нен ні 

да іх у на шай кра і не да гэ та га ча су 

пе ра ва жае ме ды цын скі па ды ход. 

Гэ та зна чыць, што спро бы ля чыць 

сустракаюцца часцей за спро бы 

па пя рэдж ваць хва ро бу, рэ абі лі-

та ваць, зай мац ца пра фі лак ты кай 

ін ва лід нас ці па пры кме це псі хіч на-

га за хвор ван ня. Між тым псі хі ят ры 

ка жуць, што сён ня мно гіх іх па цы-

ен таў мож на вяр нуць у гра мад ства. 

Но выя ле ка выя срод кі да зва ля юць 

зняць вост рыя пры сту пы і да маг чы-

ся ўстой лі вай рэ мі сіі. Але ў гра мад-

стве лю дзі з па ру шэн ня мі псі хіч на га 

зда роўя па-ра ней ша му су ты ка юц-

ца з не ра зу мен нем і прад узя тас цю. 

Гра мад скія ар га ні за цыі за яў ля юць 

аб ад сут нас ці на леж най са цы яль-

най рэ абі лі та цыі та кіх лю дзей.

Апош нім ча сам гэ тае пы тан не 

больш клапоціць і дзяр жа ву. Мож на 

ка заць пра рост гу ма ні за цыі гра-

мад ства, але не толь кі. Тут ёсць 

яшчэ і эка на міч ны склад нік: вар-

та мець на ўва зе, што па ве лі чэн не 

коль кас ці псі хіч ных рас строй стваў 

мае пра мы ўплыў на эка но мі ку. 

Псі хіч ныя за хвор ван ні пры клад на 

ў 26% вы пад каў пры вод зяць да 

стра ты пра ца здоль нас ці, што цяг-

не за са бой да дат ко выя вы дат кі 

дзяр жа вы.

— Утры ман не та кіх па цы ен таў 

у псі ха не ўра ла гіч ных да мах-ін тэр-

на тах фі нан су ец ца з дзяр жаў на га 

бюд жэ ту, — ад зна чае і на чаль нік 

упраў лен ня ста цы я нар ных уста-

ноў са цы яль на га аб слу гоў ван ня 

і ка пі таль на га бу даў ніц тва Мі ніс-

тэр ства пра цы і са цы яль най аба-

ро ны Ма рыя ГАР БА ЦЭ ВІЧ. — Ця-

пер Мінп ра цы і са цы яль най аба ро-

ны і абл вы кан ка мы пра цу юць над 

тым, каб ту ды па сту па ла як ма га 

менш па цы ен таў і ак ты ві за ва лі ся 

ся мей ныя фор мы до гля ду за та кі мі 

людзь мі.

Прад стаў ні кі гра мад скіх ар га ні-

за цый ак цэн ту юць ува гу на тым, 

што змя шчэн не ча ла ве ка ў псі ха-

не ўра ла гіч ны дом-ін тэр нат — гэ-

та, фак тыч на, яго гра ма дзян ская 

смерць, та му што ён ужо не мо жа 

ні чым рас па ра джац ца, бо яго па-

збаў ля юць дзея здоль нас ці.

— Су до вае па ся джэн не з на го-

ды па збаў лен ня дзея здоль нас ці доў-

жыц ца ўся го 15 хві лін. За гэ ты час 

усе ўдзель ні кі павінны паспець па-

глы біц ца ў пы тан ні псі хі ят рыі, азна ё-

міц ца са скла да най жыц цё вай сі ту а-
цы яй і пры няць уз ва жа нае ра шэн не. 
Ві да воч на, што гэ та фар маль ны па-
ды ход, ары ен та ва ны вы ключ на на 
псі хі ят рыч ную экс пер ты зу, — упэў-
не ны ды рэк тар Офі са па пра вах 
лю дзей з ін ва лід нас цю Сяр гей 
ДРАЗ ДОЎ СКІ. — На ця пе раш ні 
мо мант апе ку ном та ко га не дзея-
здоль на га з'яў ля ец ца ды рэк тар са-
мо га ін тэр на та. Але на коль кі рэ аль-
на аха піць ды рэк та ру пы тан ні апе кі 
над усі мі хво ры мі, якія пра жы ва юць 
у ін тэр на це, якіх мо жа быць і 300, і 
500 ча ла век? Да та го ж сі ту а цыя, 
ка лі апя кун ад на ча со ва вы кон вае 
ад мі ніст ра цый ныя пра цэ ду ры над 
па да печ ным, з'яў ля ец ца за мкнё ным 
ко лам. Апя кун па ві нен звяр нуц ца да 
са мо га ся бе, па скар дзіц ца са мо му 
са бе з на го ды не на леж ных мер у 
да чы нен ні да па да печ на га?

Экс пер ты ад зна ча юць і той факт, 
што ад на віць дзея здоль насць, як 
пра ві ла, вель мі цяж ка. Хоць ча сам 
ча ла век пры зна ец ца не дзея здоль-
ным не ў сі лу та го, што хво ры, а 
з-за ней кіх са цы яль ных фак та раў. 
Бы ва лі вы пад кі, што гэ та га да ма га-
лі ся сва я кі, якія по тым за ва лод ва лі 
жыл лём та ко га ча ла ве ка.

— У на шых да мах-ін тэр на тах 
пра жы ва ла ў 2011—2016 га дах 
ка ля 13 ты сяч па цы ен таў. Ад на ві-
лі дзея здоль насць толь кі 66 ча ла-
век, — ка жа Ма рыя Гар ба цэ віч.

Праз су пра ва джа е мае 
пра жы ван не — 
да са ма стой на га жыц ця

Як жа ўсё-та кі па мен шыць коль-
касць па ста яль цаў псі ха не ўра ла гіч-

ных да моў-ін тэр на таў? Спе цы я ліс-
ты ад зна ча юць, што з ча ла ве кам, 
які па тэн цый на мо жа вый сці з та кой 
уста но вы, трэ ба па пя рэд не пра ца-
ваць. Яго трэ ба пад рых та ваць да 
жыц ця па-за ме жа мі до ма-ін тэр-
на та, ін тэ гра ваць у гра мад ства. 
Экс пер ты сы хо дзяц ца ў тым, што 
да па маг чы та кім лю дзям раз віць 
на вы кі, не аб ход ныя для ўва хо джан-

ня ў нар маль ны свет, мо жа та кая 

фор ма ра бо ты з імі як су пра ва джа-

е мае пра жы ван не.

І, як ад зна ча юць у Мінп ра цы і 

са цы яль най аба ро ны, ад дзя лен-

ні су пра ва джа е ма га пра жы ван ня 

ўжо ад кры ты прак тыч на ва ўсіх 

да мах-ін тэр на тах псі ха не ўра ла гіч-

на га про фі лю. Яны зна хо дзяц ца 

як на тэ ры то рыі да моў-ін тэр на таў, 

так і па-за іх ме жа мі. Там па ста-

яль цы пра жы ва юць са ма стой на і 

не за леж на, аказ ва ю чы пад трым ку 
адзін ад на му, — і пры мі ні маль ным 
су пра ва джэн ні з бо ку дзяр жа вы.

Та кая сіс тэ ма больш вы гад ная 
для дзяр жа вы, па коль кі ўтры ман не 
псі хі ят рыч ных баль ніц і ін тэр на таў 
псі ха не ўра ла гіч на га про фі лю звя-
за на з не ма лы мі ма тэ ры яль ны мі 
вы дат ка мі.

Ма рыя Гар ба цэ віч ад зна чае, 
што ў на шай кра і не сён ня са цы я лі-
зу ец ца та кім чы нам ка ля 1,5 ты ся-

чы ча ла век. Яна звяр тае ўва гу і на 
тое, што ў рам ках рэа лі за цыі На-
цы я наль на га пла на па рэа лі за цыі 
Кан вен цыі аб пра вах ін ва лі даў пра-
ду гледж ва ец ца рас пра цоў ка па няц-
ця асіс тэн та ін ва лі да, што так са ма 
змо жа да па маг чы та кой ка тэ го рыі 
ін ва лі даў жыць са ма стой на.

Што да ты чыц ца да па мо гі сям'і, 
у якой пра жы вае ча ла век з псі-
хіч ным за хвор ван нем, то Ма рыя 

Гар ба цэ віч ка жа : «Мы ўно сі лі пра-

па но вы аб раз віц ці ка рот ка тэр мі-

но вых па слуг, каб та кім чы нам 

раз гру зіць сям'ю ад аба вяз каў, 

якія ля жаць на ёй па до гля дзе за 

псі хіч на хво ры мі людзь мі». Тут 

га вор ка ідзе ў пер шую чар гу пра 

та кую па слу гу як ка рот ка тэр мі-

но вае зна хо джан не. Па сло вах 

Ма рыі Гар ба цэ віч, яна ўве дзе на 

ўжо до сыць даў но. Сут насць яе 

за клю ча ец ца ў тым, што сям'я 

мо жа ча со ва змяс ціць хво ра га 

сва я ка ў дом-ін тэр нат на тэр мін 

да ме ся ца. Каш туе гэ тая па слу га 

ня тан на, у ме жах 500 руб лёў, але 

ка рыс та ец ца по пы там, асаб лі ва 

ў Мін ску. Пры гэ тым, як ад зна чае 

спе цы я ліст, тут не па тра бу ец ца 

ра шэн не су да аб па збаў лен ні ча-

ла ве ка дзея здоль нас ці.

9 лю та га гэ та га го да бы ла пры-

ня та па ста но ва Са ве та Мі ніст раў 

№112, па вод ле якой хво ра га па 

жа дан ні сям'і мож на змяс ціць у 
дом-ін тэр нат на ча со вае пра жы-
ван не на тэр мін да го да на плат-
най асно ве і без па збаў лен ня 
дзея здоль нас ці. Гэ та крок у бок 
за ха ван ня пра воў ча ла ве ка з псі-
хіч ным за хвор ван нем.

Акра мя та го, спе цы я ліс ты спа-
дзя юц ца на ўня сен не змя нен няў у 
Гра ма дзян скі ко дэкс і ін шыя нар-
ма тыў ныя ак ты, якія да дуць маг-

чы масць аль бо на част ко вы вы хад 
з да моў-ін тэр на таў та кіх лю дзей, 
аль бо на іх пра ца ўлад ка ван не ў 
рам ках пра жы ван ня ў да мах-ін-
тэр на тах.

Пер шыя «лас таў кі»
Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што 

мно гія ма ла дыя лю дзі з псі хіч ны мі 
за хвор ван ня мі, якія жы вуць ця пер 
з баць ка мі, тры во жац ца, што з імі 
бу дзе, ка лі баць кі па мруць. Яны 
не жа да юць трап ляць у дом-ін тэр-
нат, а ха це лі б у та кім вы пад ку 
мець маг чы масць жыць у сва ёй 
ква тэ ры і атрым лі ваць да па мо гу 
са цы яль на га ра бот ні ка, яко му яны 
да вя ра юць, і ве даць, што ў цяж кай 
сі ту а цыі, на прык лад, аб васт рэн ня 
за хвор ван ня, яны змо гуць раз ліч-
ваць на пад трым ку.

«Бе ла рус кая аса цы я цыя да па-
мо гі дзе цям-ін ва лі дам і ма ла дым 
ін ва лі дам» з 2009 го да рэа лі зуе 
па слу гу на ву чаль на га су пра ва-
джа е ма га пра жы ван ня на ба зе 
трэ ні ро вач най ква тэ ры «Ад чы не-
ныя дзве ры». Для та ко га пра жы-
ван ня бы лі аб ста ля ва ны дзве су-
меж ныя двух па ка ё выя ква тэ ры ў 
ад ным са звы чай ных шмат па вяр-
хо ві каў Мін ска. У іх се ляц ца ма-
ла дыя лю дзі з ра зу мо вы мі аб ме-
жа ван ня мі. Днём яны на вед ва юць 
май стэр ні гра мад скіх і цар коў ных 
ар га ні за цый аль бо май стэр ні тэ-
ры та ры яль ных цэнт раў са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. 
А пас ля за кан чэн ня ра бо ты ў май-
стэр нях вяр та юц ца ў гэ ты так зва-
ны ін тэр нат, дзе іх су стра ка юць 
спе цы я ліс ты па са цы яль най ра-
бо це. Та кое на ву чаль нае су пра ва-
джа е мае пра жы ван не да па ма гае 
ма ла дым лю дзям раз віць на вы кі, 
не аб ход ныя для жыц ця, ву чо бы і 
пра цы з най мен шым аб' ёмам пра-
фе сій най да па мо гі.

У Мін ску ця пер пра жы вае ка ля 
11 ты сяч лю дзей з ды яг на зам «псі-

хоз», з іх ка ля 4500 ма юць ды яг-

наз «шы за фрэ нія». На сён ня гэ тая 

ка тэ го рыя лю дзей за ста ла ся па-за 

по лем дзей нас ці са цы яль ных служ-

баў: аль бо ля чэн не ў клі ні цы і пры 

дыс пан се ры, аль бо ад праў ка ў псі-

ха не ўра ла гіч ны дом-ін тэр нат пас ля 

па збаў лен ня дзея здоль нас ці.

Аднак у 2011 го дзе па іні цы я-

ты ве «Бе ла рус кай аса цы я цыі са-

цы яль ных ра бот ні каў» у ста лі цы 

з'я віў ся пер шы Клуб ны дом «Ад-

кры тая ду ша» — свое асаб лі вая 

са цы яль ная служ ба для лю дзей 

з псі хіч ны мі за хвор ван ня мі, якая 

да зва ляе ар га ні за ваць жыц цё 

па-за ме жа мі баль ні цы, ад на віць 

згуб ле ныя на вы кі і вяр нуц ца да ак-

тыў на га жыц ця ў гра мад стве, а па 

маг чы мас ці — і да пра цы. За гэ ты 

час чле на мі клуб на га до ма ста лі 
122 ча ла ве кі — жы ха ры Мін ска 
і Мінск ага ра ё на з псі хіч ны мі за-
хвор ван ня мі. Гэ та лю дзі з роз ны мі 
жыц цё вы мі гіс то ры я мі, але аб' яд-
на ныя жа дан нем пе ра адо лець на-
ступ ствы хва ро бы і жыць ак тыў на 
і шчас лі ва...

Свят ла на БУСЬ КО.
busko@zviazda.by



До ля жы ха роў Бе ла ру сі ва ўзрос це 65 га доў 
і ста рэй па звест ках апош ня га пе ра пі су на-
сель ніц тва скла ла 14,2%, а па пра гноз ных 
па каз чы ках Мі ніс тэр ства эка но мі кі Бе ла ру сі 
ўжо да 2020 го да мо жа да сяг нуць 27%. След-
ствам гэ та га мо жа стаць і хут кі рост коль-
кас ці па жы лых лю дзей з роз ны мі фор ма мі 
дэ мен цыі. Ужо сён ня гэ тая хва ро ба што год 
ды яг нас ту ец ца ў 3,5—4,5 ты ся чы па жы лых 
лю дзей. У вы ні ку хтось ці з бліз кіх сва я коў 
вы му ша ны па кі нуць ра бо ту аль бо пра ца ваць 
на ўмо вах ня поў най за ня тас ці, каб мець маг-
чы масць да гля даць за та кім сва я ком.

Каб да па маг чы та кім сем' ям, гра мад ская даб ра чын-

ная яў рэй ская ар га ні за цыя «Хэ сэд-Ра ха мім» і Бе ла рус-

кае та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа па ча лі рэа лі за цыю 

пра ек таў, на кі ра ва ных на ад пра цоў ку ма дэ ляў пад-

трым кі лю дзей, якія жы вуць з дэ мен цы яй, і іх сем' яў.

«Хэ сэд-Ра ха мім» апра буе ства рэн не і функ цы я-

на ван не дзён на га цэнт ра/ад дзя лен ня для лю дзей, 

якія ма юць каг ні тыў ныя па ру шэн ні або якія жы вуць 

з дэ мен цы яй у Мін ску і Баб руй ску. Яго га лоў ная за-

да ча — па доў жыць здоль насць та кіх лю дзей жыць 

у звык лым для іх ася род дзі і па маг чы мас ці за ма ру-

дзіць раз віц цё хва ро бы, а так са ма на ву чыць чле наў 

сем' яў гар ма ніч на кан так та ваць за сва і мі па жы лы мі 

сва я ка мі і пра віль на да гля даць іх.

Бе ла рус кае та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа збі ра-

ец ца ў тэс та вым рэ жы ме апра ба ваць і пра па на ваць 

ма дэль ме ды ка-са цы яль на га до гля ду до ма за людзь-

мі, якія жы вуць з дэ мен цы яй. Пра ект рэа лі зу ец ца ў 

Гро дзен скай воб лас ці.

Пра ек ты за пла на ва ны на два з па ло вай га ды і 

бу дуць ажыц цяў ляц ца пры экс перт най пад трым цы 

НДІ пра цы Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 

ў са друж нас ці з ня мец кі мі парт нё ра мі і бе ла рус кі мі 

гра мад скі мі і дзяр жаў ны мі ар га ні за цы я мі. У хо дзе іх 

рэа лі за цыі так са ма бу дуць ар га ні за ва ны се рыі се-

мі на раў, ін фар ма цый ных су стрэч і ста жы ро вак для 

за ці каў ле ных дзяр жаў ных і гра мад скіх ар га ні за цый.

«Звяз да» да сле дуе праб ле му«Звяз да» да сле дуе праб ле му  

«ЯНЫ НЕ ХО ЧУЦЬ У ІН ТЭР НАТ»
Ці мо жа гра мад ства да па маг чы вяр нуц ца да нар маль на га жыц ця 

лю дзям пас ля псі хіч на га за хвор ван ня?
Апош нім ча сам тэ ма псі хіч ных за хвор ван няў па ды ма ец ца ўсё 
час цей і час цей, пры чым у са мых роз ных кра і нах. Маг чы ма, 
та му, што коль касць іх ня ўхіль на рас це. Па пра гно зах Су свет най 
ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, да 2020 го да ў асоб ных кра і нах 
яны скла дуць 33% ад усіх за хвор ван няў, а дэ прэ сіў ныя 
рас строй ствы вый дуць на дру гое мес ца пас ля хва роб сар-
дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы. Што да Бе ла ру сі, то як ад зна чае 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, коль касць вы пад каў псі хіч ных 
за хвор ван няў за апош нія дзе ся ці год дзі вы рас ла дзесь ці на 20%. 
Як склад ва юц ца лё сы та кіх хво рых і іх сем' яў у да лей шым? І як 
мож на ім да па маг чы зноў уліц ца ў нар маль нае жыц цё?

Ча сам ча ла век пры зна ец ца 
не дзея здоль ным не ў сі лу 
та го, што хво ры, а з-за ней кіх 
са цы яль ных фак та раў. 
Бы ва лі вы пад кі, што гэ та га 
да ма га лі ся сва я кі, якія по тым 
за ва лод ва лі жыл лём та ко га 
ча ла ве ка.

 У ТЭ МУ
ЯК ПАД ТРЫ МАЦЬ ЛЮ ДЗЕЙ З ДЭ МЕН ЦЫ ЯЙ І ІХ СЕМ'І?

Коль касць псі хіч ных 
за хвор ван няў у Бе ла ру-
сі за апош нія дзе ся ці-
год дзі вы рас ла дзесь ці 
на 20%.

Ця пер у све це на ліч-
ва ец ца 47 млн лю дзей 
з дэ мен цы яй. Больш 
за 300 млн па ку ту юць 
на дэ прэ сію.


