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Па ве дам лен не ан ка ла гіч на га ды яг-

на зу ў лю бо га ча ла ве ка вы клі кае 

псі ха ла гіч ны кры зіс, і каб пе ра адо-

лець яго, трэ ба ад не каль кіх ме ся цаў 

да 1,5 го да. Як псі хо ла гі і псі ха тэ ра-

пеў ты ан ка дыс пан се раў ву чаць з ім 

спраў ляц ца, якія ўсклад нен ні ўзні-

ка юць пас ля апе ра цый, пра мя нё вай 

і хі мі я тэ ра піі, дзе ан ках во рыя мо гуць 

прай сці рэ абі лі та цыю і ка му яна па-

ка за на, а так са ма што са мае цяж кае 

ў жыц ці пас ля та го, як ля чэн не скон-

ча на, рас ка за лі ўра чы-ан ко ла гі, 

псі ха тэ ра пеў ты і рэ абі лі то ла гі.

Псі ха ла гіч ны кры зіс 
у да да так да ды яг на зу

— Ан ка ла гіч нае за хвор ван не заў сё ды 

пры хо дзіць зня нац ку, і ча ла век страч вае 

кант роль над сва ім жыц цём. Ён іс нуе з ад-

чу ван нем ня вы зна ча нас ці, звык лая кар ці-

на све ту цал кам раз бу ра ец ца. На ды хо дзіць 

псі ха ла гіч ны кры зіс, які ад чу ва ец ца як аб-

са лют ная бяз вы хад насць, без да па мож-

насць, — рас каз вае за гад чык ме ды ка-псі-

ха ла гіч на га ад дзя лен ня РНПЦ ан ка ло гіі і 

ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя М. М. Аляк-

санд ра ва Эве лі на СІН КЯ ВІ ЧУ ТЭ. — Спра-

ва ў тым, што з псі ха ла гіч ны мі кры зі са мі 

кож ны ча ла век су ты ка ец ца па ста ян на на 

пра ця гу жыц ця. Але ка лі раз мо ва ідзе пра 

маш таб ную па дзею, на прык лад цяж кае за-

хвор ван не, то за пус ка юц ца доў гія ме ха ніз-

мы адап та цыі — ад двух-трох ме ся цаў да 

1,5 го да. Нель га ска заць, што псі ха ла гіч ны 

кры зіс — гэ та ад на знач на дрэн на, ён не аб-

ход ны, каб ча ла век вы пра ца ваў іншыя на-

вы кі ў но вай жыц цё вай сі ту а цыі. Су ты каю -

чы ся з лю бой цяж кас цю, мы імк нём ся не як 

з ёй спра віц ца. З ан ка ла гіч ным ды яг на зам 

так са ма не аб ход на спра віц ца. Мы ву чым 

гэ та му па цы ен таў.

Трэ ба ад зна чыць, што ў РНПЦ ан ка ло гіі 

псі ха ла гіч ную да па мо гу хво рым пра па ноў-

ва юць на кож ным эта пе: як пад час аб сле да-

ван ня і ля чэн ня, так і пас ля. І ка лі па цы ент 

па га джа ец ца, з ім пра цу юць спе цы я ліс ты. 

У клі ні цы псі ха ла гіч ны кры зіс вы яў ля юць пры 

да па мо зе «тэр мо мет ра дыс трэ су». Гэ та суб'-

ек тыў ная ацэн ка па цы ен там уз роў ню свай го 

стрэ су ў да дзе ны мо мант і вы зна чэн не сфер 

жыц ця, якія ўплы ва юць на та кое ад чу ван не. 

Та кі скры нінг на на яў насць дыс трэ су важ ны 

як для па цы ен та, так і для псі хо ла га, псі ха тэ-

ра пеў та, і для ўра ча-ан ко ла га. Ён да па ма гае 

сфар мі ра ваць ін ды ві ду аль ны па ды ход да па-

цы ен та і мак сі маль на паў плы ваць на якасць 

яго жыц ця ў леп шы бок.

Пра во дзіц ца ў клі ні цы і ся мей нае кан-

суль та ван не, псі ха ла гіч ная да па мо га аказ-

ва ец ца сва я кам хво ра га.

— Якасць жыц ця ад на го ча ла ве ка ўплы-

вае на жыц цё ін шых чле наў сям'і. І ка лі хва-

рэе нех та адзін, ра зам з ім па ку туюць усе, 

бо ў та кой сі ту а цыі не маг чы ма за ста вац ца 

раў на душ ным і абы яка вым, — ка жа Эве лі на 

Сін кя ві чу тэ. — Усім вя до мы эта пы пе ра жы-

ван ня го ра: спа чат ку ста дыя ад маў лен ня і 

шо ку, за тым агрэ сіі, тор гу, дэ прэ сіі і апош няя 

ста дыя — пры няц ця. Чле ны сям'і, бліз кія пе-

ра жы ва юць усе гэ тыя этапы, але не заў сё-

ды яны су па да юць у роз ных лю дзей. Та му 

псі ха ла гіч ная да па мо га не аб ход на бліз кім, 

сва я кам, су жы це лям.

Але га лоў нае, што па він ны па мя таць і 

хво рыя, і іх бліз кія, — для су час най ме ды-

цы ны мно гія ан ка ла гіч ныя ды яг на зы — не 

пры га вор.

— Па ве дам лен не ан ка ла гіч на га ды яг на-

зу ня рэд ка ўклю чае ў свя до мас ці ча ла ве ка 

та кую то ес насць — «Рак = смерць». Справа 

ў тым, што ў рэ аль нас ці гэ та не так. Ме-

ды цы на ру ха ец ца на пе рад у ля чэн ні ан ка-

ла гіч ных за хвор ван няў, а пад свя до масць 

па цы ен та сфар мі ра ва на 20-30 га доў та му, 

ка лі на пра ця гу жыц ця на за па шва лі ся ней кія 

ве ды. Ма лая ін фар ма ва насць у пы тан нях 

ля чэн ня ан ка ло гіі вя дзе да та го, што ў ня ве-

дан ні ча ла век вы строй вае пэў ныя страш ныя 

ілю зіі. І пры та кім мыс лі цель ным пра цэ се, 

без умоў на, не па збеж ны моц ны псі ха ла гіч ны 

кры зіс, — тлу ма чыць Эве лі на Сін кя ві чу тэ.

Прадухіліць ускладненні
Па ра лель на з ра бо тай з псі хо ла га мі па-

цы ент па ві нен пра хо дзіць і рэ абі лі та цыю. 

Яна па чы на ец ца ад ра зу пас ля хі рур гіч ных 

апе ра цый і звычайна пра во дзіц ца ў ан ка-

ла гіч ных ста цы я на рах.

— Рэ абі лі та цый ныя цэнт ры бя руць звы-

чайна па цы ен таў 3-й клі ніч най гру пы — да 

яе ад но сяц ца тыя, хто скон чыў ля чэн не і 

з'яў ля ец ца прак тыч на зда ро вым. А гэ та му 

па пя рэд ні чае доў гі час: хі рур гіч ная апе ра-

цыя, пра вя дзен не 6-8 кур саў хі мі я тэ ра піі 

з 21-дзён ны мі пе ра пын ка мі, пра мя нё вая 

тэ ра пія на пра ця гу ме ся ца. Усё зай мае 

да 8-9 ме ся цаў, — рас каз вае ўрач-ан ко-

лаг кан суль та тыў на-па лі клі ніч на га ад-

дзя лен ня РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын-

скай ра ды я ло гіі імя М. М. Аляк санд ра ва 

Ва лян ці на СУ РА ВІ КІ НА. — Па цы ен таў з 

пас ля апе ра цый ны мі, хі мі я тэ ра пеў тыч ны-

мі, пра мя нё вы мі ўсклад нен ня мі рэ абі лі та-

цый ныя цэнт ры не бя руць. Што ра біць та-

кім хво рым? На ба зе на ша га цэнт ра ня ма 

рэа бі лі та цый на га ад дзя лен ня. Гэ ты кло пат 

кла дзец ца на фі зі я тэ ра пеў тыч ны ка бі нет. 

У шта це ўся го адзін урач-фі зі я тэ ра пеўт, 

дзве мед сяст ры, тры ін струк та ры-ме та дыс-

ты па ЛФК і ма са жыст. Вель мі ма лыя сі лы, 

якія ажыц цяў ля юць вя лі кі аб' ём ра бо ты. За 

10 ме ся цаў гэ та га го да праз яго прай шло 

1050 пер ша сных па цы ен таў і ў 5-6 ра зоў 

больш паў тор ных, якія звяр та юц ца як ам-

бу ла тор на, так і ў ста цы я на ры.

Рэ абі лі та цыю па жа да на па чы наць ужо на 

дру гі дзень пас ля апе ра цыі. Гэ та ля чэб ная 

фіз куль ту ра ў ашчад ным рэ жы ме, а так са ма 

ма саж, не аб ход ны, каб зняць ацёк пас ля-

апе ра цый ных тка нак і пра ду хі ліць раз віц цё 

кант рак тур і лім фе дэм. Праз не вя лі кі пра ме-

жак ча су вы кон ва ец ца ла каль ная маг ні та -

тэ ра пія, каб зняць за па лен не і ацёк.

— Ёсць цяж кія па цы ен ты, асаб лі ва ў ад-

дзя лен нях вер тэб ра ло гіі і ней ра хі рур гіі. Са-

мыя цяж кія, на мой по гляд, хво рыя з пух лі-

на мі га ла вы і шыі: ім вы кон ва юц ца апе ра цыі, 

якія ка ле чаць. Лю дзям да во дзіц ца ву чыц ца 

на на ва ды хаць, га ва рыць, глы таць. Гэ та 

стрэ са выя сі ту а цыі, і тут без ад дзя лен ня 

ме ды ка-псі ха ла гіч най пад трым кі не абы-

сці ся. У рэ абі лі та цый ныя цэнт ры та кіх па-

цы ен таў на ста дыі 3-й клі ніч най гру пы не 

бя руць. Ім не па ка за ны фі зі я тэ ра пія, гім-

нас ты ка. Звы чай на пы та юць: «Што яны бу-

дуць там ра біць? Ес ці, ад па чы ваць, ды хаць 

све жым па вет рам?» Так! Ча мусь ці мы не 

ўліч ва ем, што ім не аб ход на псі ха ла гіч ная 

да па мо га. Але пры на кі ра ван ні ў рэ абі лі та-

цый ныя цэнт ры гэ та, на жаль, не з'яў ля ец ца 

па ка зан нем для рэ абі лі та цыі. Лі чыц ца, што 

яна пра во дзіц ца ва ўста но вах, дзе па цы-

ент на зі ра ец ца, і до ма. Ка лі ча ла век жы ве 

ў вёс цы, якая псі ха ла гіч ная да па мо га яму 

бу дзе аказ вац ца? — акрэс лі ла праб ле му 

Ва лян ці на Су ра ві кі на.

Хво рым з пух лі на мі га ла вы і шыі на ба зе 

РНПЦ пра вод зяц ца апе ра цыі па плас ты цы 

мяк кіх тка нак, скі віч на-тва ра вая рэ кан струк-

цыя, пра тэ за ван не. Усё ро біц ца бяс плат на. 

Гэ так жа, як і эс тэ тыч ная рэ абі лі та цыя пры 

вы да лен ні ма лоч най за ло зы, — жан чы на 

аплач вае толь кі кошт ім план таў. Па ра лель-

на пры жа дан ні па цы ент кі пра во дзіц ца ка-

рэк цыя дру гой ма лоч най за ло зы.

Па цы ен ты з ан ка ла гіч ным ды яг на зам 

пра хо дзяць рэ абі лі та цыю пе ра важ на ў 

РНПЦ ме ды цын скай экс пер ты зы і рэ абі лі-

та цыі ў Га ра дзі шчы. Ча сам іх на кі роў ва юць 

у рэ абі лі та цый ны цэнтр, які раз мя шча ец ца 

ў Ато лі не (Мін скі ра ён).

— Час та рэ абі лі та цый ныя пра цэ ду ры 

пры зна ча юц ца ам бу ла тор на. Але не кож-

ны мо жа ва зіць сваю ба бу лю з умоў на га 

Круп ска га ра ё на на ам бу ла тор ную рэ абі-

лі та цыю да нас. Раз мяс ціць у ста цы я на ры 

мы так са ма не мо жам — лож кі ў нас за ня ты 

па цы ен та мі, якія ма юць па трэ бу ў апе ра цыі. 

Та му мы на кі роў ва ем та кіх па цы ен таў у Ато-

лі на. Ня даў на на тэ ры то рыі на ша га цэнт ра 

ўсту пі ла ў строй гас ці ні ца. Спа дзя ём ся, што 

мож на бу дзе пра во дзіць рэ абі лі та цыю ам бу-

ла тор на для тых, хто пра жы вае ў ёй. Для бе-

ла ру саў пра жы ван не каш туе ка ля 20 руб лёў 

у су ткі, — па дзя лі ла ся дум ка мі ан ко лаг.

Па вод ле яе слоў, 60 % па цы ен таў, якім 

пра во дзіц ца пра мя нё вая тэ ра пія, пра хо-

дзяць па ра лель на і ран нюю рэ абі лі та цыю 

на ба зе РНПЦ ан ка ло гіі. Пра мя нё вая тэ ра-

пія доў жыц ца ме сяц і лі чыц ца пра фі лак тыч-

най пра цэ ду рай. У гэ ты час па цы ент ужо 

амаль зда ро вы і зна хо дзіц ца ў 3-й клі ніч-

най ста дыі. Ме ды кі ўба чы лі ў та кім па ды-

хо дзе вя лі кую ка рысць: ад сут насць ран ніх 

ус клад нен няў.

— Ка лі рэ абі лі та цыю не пра во дзіць, раз-

ві ва юц ца, на прык лад, лім фе дэ мы (ацёк ка-

неч нас ці). Яны бы ва юць роз ныя: 1, 5, 20, 

40 сан ты метраў. Толь кі ўя ві це роз ні цу па між 

ру ка мі ў 40 сан ты мет раў! І та кіх па цы ен таў 

у нас, на жаль, шмат. Ім мо жа да па маг чы 

толь кі хі рур гіч нае ўмя шан не. Мы ўвесь час 

спа дзя ём ся, што па цы ен таў ста не менш, 

але, на жаль, ба чым ад ва рот ную сі ту а цыю. 

Та му ха це ла ся б, каб у нас бы ло больш рэа-

бі лі та цый ных цэнт раў, бо на шым па цы ен там 

па трэб ны да па мо га і пад трым ка. Ве даю, 

што ёсць пла ны па іх бу даў ніц тве.

Да рэ чы, у струк ту ры ін ва лід нас ці да рос-

ла га на сель ніц тва но ва ўтва рэн ні зай ма юць 

дру гое мес ца. Па каз чык, па вод ле ін фар ма цыі 

ву чо на га-сак ра та ра РНПЦ ме ды цын скай 

экс пер ты зы і рэ абі лі та цыі Аляк сея РА ЗУ-

ВА НА ВА, 17,8 на 10 ты сяч на сель ніц тва. 

Ся род лю дзей пра ца здоль на га ўзрос ту — 

11,3 на 10 ты сяч на сель ніц тва.

Каб тра піць у цэнтр...
РНПЦ ме ды цын скай экс пер ты зы і рэа-

бі лі та цыі пры мае па цы ен таў з усёй краіны. 

Боль шасць з іх па сту пае на ран ні этап з 

хі рур гіч ных ста цы я на раў — мінск ага га рад-

ско га ан ка дыс пан се ра і РНПЦ ан ка ло гіі і 

ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя М. М. Аляк-

санд ра ва. Тут ёсць два рэ абі лі та цый ныя 

ад дзя лен ні на 110 лож каў.

— Па ка зан ні для пра вя дзен ня ран няй 

ме ды цын скай рэ абі лі та цыі ад ра зу пас ля 

за кан чэн ня ра ды каль на га ля чэн ня да стат-

ко ва шы ро кія, — тлу ма чыць за гад чык ан-

ка ла гіч на га ад дзя лен ня № 2 РНПЦ ме ды-

цын скай экс пер ты зы і рэ абі лі та цыі Ган на 

ВА РАБ' Ё ВА. — Да нас пры яз джа юць па-

цы ен ты з та кі мі па та ло гі я мі, як рак ма-

лоч най за ло зы, мо ча па ла вой сіс тэ мы 

(жан чы ны і муж чы ны), брон хаў, лёг кіх, 

ор га наў стра ва ван ня (страў ні ка, стра ва-

во да, кі шэч ні ка, шчы та па доб най за ло зы). 

Акра мя рэ абі лі то ла гаў, да па мо гу аказ-

ва юць псі хо ла гі і псі ха тэ ра пеў ты, фі зія -

 тэ ра пеўт, ін струк та ры па ЛФК, не ўро ла гі, 

ота ры на ла рын го ла гі, фа на пед, які да па ма-

гае ў ад наў лен ні го ла су.

Акра мя ран няй ста цы я нар най рэ абі лі та-

цыі, тут пра во дзіц ца і поз няя — для тых, у 

ка го пад час ра ды каль на га ля чэн ня раз ві лі-

ся ўсклад нен ні і на пра ця гу го да па цы ент 

не ад на віў ся. На пра ця гу пер шых трох-пя ці 

га доў з мо ман ту ўзнік нен ня ўсклад нен ня та-

кія хво рыя ма юць пра ва на рэ абі лі та цыю ва 

ўмо вах ста цы я на ра. Тут пра цу юць і шко лы 

па цы ен та, дзе ву чаць пра віль ным па во дзі-

нам на пра ця гу да лей ша га жыц ця і да юць 

рэ ка мен да цыі.

А га ран тыі?..
Як важ на змя ніць свой лад жыц ця і што 

ў гэ тым са мае скла да нае, рас ка за ла ды-

рэк тар Цэнт ра пад трым кі ан ка па цы ен таў 

«У імя жыц ця», ан ка па цы ент ка, якая пе-

ра жы ла тры ан ка ла гіч ныя за хвор ван ні, 

Іры на ЖЫ ХАР.

— Мая па цы енц кая бія гра фія па чы на ла ся 

як раз з ад дзя лен ня пухлін га ла вы і шыі двац-

цаць шэсць га доў та му. Вя лі кі пра грэс у тым, 

што сён ня ёсць скі віч на-тва ра вая рэ кан струк-

цыя. Пух лі на, якая бы ла ў мя не, па гра жа ла 

стра тай тва ру. Ля чэн не пас ля дру гой хва ро-

бы — раку ма лоч най за ло зы — доў жы ла ся 

не 8-9 ме ся цаў, а год і тры ме ся цы плюс пяць 

га доў гар мо на тэ ра піі. Та му ча ла ве ка, больш 

за ці каў ле на га ў ад наў лен ні, на пэў на, не знай-

сці. І тут вель мі скла да на пры няць, што но-

вы лад жыц ця — гэ та на заў сё ды. Ты па ві нен 

кож ны дзень ра біць за рад ку, піць пэў ныя ле кі, 

зда ваць ана лі зы, пра хо дзіць аб сле да ван ні. І 

за да ча на шай ар га ні за цыі — рас каз ваць пра 

гэ та па цы ен там, да па маг чы прый сці да но вых 

на вы каў, за сво іць іх і зра біць част кай жыц ця. 

У нас вель мі моц ныя хар чо выя і ін шыя звыч кі, 

якія з'я ві лі ся з дзя цін ства. На прык лад, сма-

жа нае са ла з буль бай — гэ та не зна чыць, 

што ад яго вар та ад мо віц ца на заў сё ды, але 

ўжы ваць мож на толь кі як вы клю чэн не з пра-

ві лаў. Важ на, каб ця бе пад трым лі ва ла сям'я, 

ка лі ты сам мя ня еш ся. Ка лі вы ро бі це гэ та 

ра зам, та ды вяр тан ня да мі ну ла га не бу дзе. 

Мно гія па цы ен ты пы та юць: «А ка лі я ўсё бу ду 

ра біць, як рэ ка мен ду е це, гэ та га ран тыя, што 

бу ду жыць?» Стап ра цэнт най га ран тыі тут, на 

жаль, ня ма.

Але на КРА ВЕЦ.

Яшчэ не ве чар!Яшчэ не ве чар!

РАЗ ВІ ТАЦ ЦА З РА КАМ 
І ЖЫЦЬ ДА ЛЕЙ
Як у Бе ла ру сі рэ абі лі ту юць ан ках во рых

«Га лоў нае, што па він ны па мя таць 
і хво рыя, і іх бліз кія, — для су час най 
ме ды цы ны мно гія ан ка ла гіч ныя 
ды яг на зы — не пры га вор».

«Та му ха це ла ся б, каб у нас бы ло 
больш рэ абі лі та цый ных цэнт раў, 
бо на шым па цы ен там па трэб ны 
да па мо га і пад трым ка».
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Ірына ЖЫХАР 
перажыла 
тры анказахворванні.


