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«Я не ра зу ме ла, 
што са мной 
ад бы ва ец ца»

— Не дзе га доў з 12—13 я ста ла нер во-

вай, у мя не бы лі не зра зу ме лыя іс тэ ры кі. 

Мя не нес лі не кі ру е мыя эмо цыі. Гэ та вы яў ля-

ла ся ў зно сі нах з сяб ра мі, на ву лі цы... Лю дзі 

ўспры ма лі мя не як агрэ сіў ную. Пры бліз на ў 

гэ ты ж час на ша сям'я пе ра еха ла ў Мінск, 

і для мя не гэ та ста ла стрэ сам. Да гэ та га я 

па жыц ці іш ла са сва ёй стры еч най сяст рой. 

У нас паў го да роз ні цы, мы з ёй лі та раль на ў 

ад ной ка ляс цы рас лі, заў сё ды бы лі ра зам, 

як бліз ня ты. І вось яна за ста ла ся, а я па еха-

ла ў ста лі цу.

Мне бы ло са мот на. Ды яшчэ ра бі ла-

ся неш та не зра зу ме лае: то ўспыш кі ак-

тыў нас ці, ка лі я неш та энер гіч на ра бі ла, 

кні гі чы та ла без пе ра пын ку — то цэ лы мі 

сутка мі за лі ва ла ся сляза мі. Баць кі амаль 

ні чо га не за ўва жа лі: я пла ка ла бяз гуч на, 

не пры цяг ва ю чы да ся бе ўва гі, і ні пра 

што ім не ка за ла. Я прос та не ра зу ме ла, 

што са мной ад бы ва ец ца! Гэ та паз ней я 

ста ла ка пац ца ў тэ ме, чы таць ад па вед ную 

лі та ра ту ру...

Да док та ра я тра пі ла толь кі ня даў на. Мне 

доў га да вя ло ся ва я ваць з баць ка мі, да каз-

ваць ім, што мне дрэн на. Спа чат ку я ка за ла: 

ад вя дзі це мя не да псі хо ла га, паз ней ўжо за-

кры ча ла: ад вя дзі це да псі хі ят ра! Мае баць кі не 

тое каб ад маў ля лі ся, яны прос та ка за лі: так-

так, трэ ба неш та ра біць... І ні чо га не ра бі лі.

Збо ку, на пэў на, бы ло цяж ка зра зу мець, 

што са мной неш та ад бы ва ец ца. За ме жы 

май го па коя прак тыч на ні чо га не вы хо дзі ла, 

хі ба што на ва коль ныя лі чы лі мя не кры ху 

дэ прэ сіў най.

Мне ка за лі: ты са бе ўсё на ду ма ла, гэ та 

пад лет ка вае і хут ка прой дзе... Але ка лі мне 

споў ні ла ся 17 га доў, мя не ледзь не вы клю-

чы лі з ка ле джа — з-за пра гу лаў і праб лем 

з ву чо бай. Са мае крыўд нае ў тым, што мне 

вель мі па да ба ец ца мая бу ду чая пра фе сія. 

Але ка лі ты ў дэ прэ сіў най фа зе, то прос та 

ля жыш, і мо жаш ля жаць так цэ лыя су ткі — 

спаць і пла каць, пла каць і спаць. І ад чу ва-

еш пры гэ тым та кую моц ную сла басць, што 

прос та не ў стане падняцца. Так што мне 

па да ба ла ся бу ду чая спе цы яль насць, але я 

не маг ла ха дзіць на за ня ткі, і ад гэ та га ста-

на ві ла ся яшчэ горш — ад чу ва еш сваё бяс-

сіл ле і зноў пла чаш. Атрым лі ва ец ца так, што 

ты ні чо га не хо чаш, на ват ля жаць не хо чаш, 

прос та гэ та ўсё, на што ты здоль ная...

Ка лі мы з ма май усё ж пай шлі да псі-

хі ят ра, то не ста лі звяр тац ца да бяс-

плат на га, та му што, гэ та, на пэў на, мен-

та лі тэт у нас та кі: зда ец ца, што ця бе 

тут жа за мкнуць у псі хуш ку. Та му мы 

ад пра ві лі ся на плат ны пры ём, з за ха-

ван нем ана нім нас ці. Баць кі ха це лі пе-

ра ка нац ца: у мя не са праў ды праб ле-

мы ці я гэ та са бе пры ду ма ла. І док тар 

па цвер дзіў, што праб ле ма іс нуе. Мне 

па ста ві лі ды яг наз «бі па ляр нае афек тыў-

нае рас строй ства», ра ней яго на зы ва лі 

дэ прэ сіў на-ма ні я каль ным псі хо зам. Ні 

на якім улі ку я не зна хо джу ся, бо ха джу 

да док та ра на плат ны пры ём.

Пры гэ тым за хвор ван ні пас ля доў на 

пра хо дзіш праз не каль кі фаз: фа зу дэ-

прэ сіі, фа зу ма ніі і рэ мі сію. І яны мо гуць 

быць вель мі роз ныя па ін тэн сіў нас ці. У мя-

не раз беж ка ідзе ад цяж кай дэ прэ сіі да 

гі па ма ніі, гэ та зна чыць, ма нія не вель мі 

моц на вы яў ле ная. А вось моц на вы яў ле-

ная ма нія мо жа быць не бяс печ най. Паз ней 

ма ма мне ска за ла, што ў май го дзя ду лі 

бы лі та кія ж праб ле мы. І ў яго ма нія бы ла 

яр ка вы яў ле най. Ён у гэ тай фа зе пра да-

ваў рэ чы з до му, на пад піт ку ўваль ваў ся ў 

дзярж уста но вы, усім рас каз ваў, што па-

да рож ні чаў у Ты бет, хоць ні ко лі там не 

Якія хва ро бы вы хо дзяць у лі да ры 

ў ХХІ ста год дзі? Су свет ная ар га ні-

за цыя ахо вы зда роўя лі чыць, што 

ра зам з сар дэч на-са су дзіс ты мі за-

хвор ван ня мі і ан ка ло гі яй — псі хіч ныя 

рас строй ствы. Най боль шы пра цэнт 

псі хіч ных ад хі лен няў роз на га ро ду, 

па чы на ю чы ад тры вож на-дэ прэ сіў-

ных ста наў і за кан чва ю чы цяж кі мі 

фор ма мі шы за фрэ ніі, пры па дае на 

са мыя раз ві тыя кра і ны све ту. Але, 

ка лі ў за ход ніх кра і нах пры ўзнік-

нен ні ад па вед ных праб лем лю дзі, як 

пра ві ла, тут жа ідуць да спе цы я ліс та 

і не ба чаць у гэ тым ні чо га га неб на-

га, то бе ла ру сы мо гуць цяг нуць да 

апош ня га.

Вось гіс то рыя ад пер шай асо бы — 

18-га до вай Ма ры ны (імя ге ра і ні зме-

не на. — Аўт.), якой прый шло ся лі та-

раль на ва я ваць з баць ка мі, да каз ва-

ю чы, што ёй дрэн на, і мо ля чы, каб 

тыя ад вя лі яе да док та ра.

ДОЎ ГІ ШЛЯХ 
ДА ПСІ ХІ ЯТ РА

Урач-псі хі ятр-нар ко лаг, на мес нік га лоў на га 

ўра ча па ме ды цын скай част цы Мінск ага аб лас но га 

клі ніч на га цэнт ра «Псі хі ят рыя-нар ка ло гія» 

Ка ця ры на КА ТАР ГІ НА:

— Пры та кім ды яг на зе як у Ма ры ны, ча ла ве ку, як пра-

ві ла, па тра бу ец ца ме ды ка мен тоз ная да па мо га, а не прос-

та псіха тэ ра пія. Пры гэ тым ле кі мо гуць быць да стат ко ва 

эфек тыў ныя. Праў да, бі па ляр нае рас строй ства су стра ка-

ец ца ад нос на рэд ка, пры клад на ў 1 % на сель ніц тва. А вось 

дэ прэ сія — знач на час цей. Па вод ле су свет най ста тыс ты кі, 

на яе па ку туе ад 5 да 15 % уся го на сель ніц тва. У цэ лым 

лі чыц ца, што кож ны пя ты ча ла век мае па трэ бу ў да па мо-

зе псі ха тэ ра пеў та як мі ні мум адзін раз у жыц ці — та кія 

вось рэа ліі.

Пры гэ тым лю дзі да гэ та га ча су ба яц ца да нас звяр тац-

ца. Хоць у апош нія га ды сі ту а цыя ўсё ж кры ху змя ні ла ся. 

З'я віў ся плат ны пры ём на ўмо вах ана нім нас ці — і гэ та ады-

гра ла сваю ро лю. Да нас ста ла больш пры хо дзіць лю дзей 

з не ўра тыч ным ста нам, з дэ прэ сі яй, тры во гай.

Але мно гія ўсё яшчэ пра цяг ва юць ду маць, што ка лі тра піш 

на пры ём да псі хі ят ра, ця бе па кла дуць у псі хі ят рыч ную баль-

ні цу, і ўсё — на сва ім лё се мож на па ста віць крыж, не змо жаш 

пра ца ваць і гэ так да лей. На са май спра ве ўсё да лё ка не так. 

Больш за тое, ча ла ве ка, на ват ка лі ён хво ры, нель га шпі та лі-

за ваць у псі хі ят рыч ную клі ні ку без яго зго ды. Гэ та пра пі са на 

ў за ко не «Аб ака зан ні псі хі ят рыч най да па мо гі».

Хоць і тут ёсць свае вы клю чэн ні. На прык лад, ча ла ве ка 

па кла дуць у псі хі ят рыч ную баль ні цу без яго зго ды, ка лі 

ў яго вост ры псі хоз, ён не ра зу мее, што ро біць, і ажыц-

цяў ляе дзе ян ні, якія мо гуць быць не бяс печ ныя для ся бе 

і на ва коль ных. Ка лі ча ла век зна хо дзіц ца ў та кім ста не, 

лю бы док тар, не аба вяз ко ва псі хі ятр, мае пра ва вы клі каць 

хут кую псі хі ят рыч ную да па мо гу і яшчэ аба вяз ко ва — мі-

лі цыю. Та му што толь кі мі лі цыя мае пра ва «за фік са ваць» 

ча ла ве ка, але не ме ды кі.

Яшчэ бы ва юць сі ту а цыі, ка лі ча ла век ста но віц ца без-

да па мож ным з пры чы ны псі хіч на га рас строй ства. На прык-

лад, ка лі ў яго раз ві ло ся не бяс печ нае для жыц ця зня сі лен-

не з-за ана рэк сіі. Але на ват у гэ тым вы пад ку шпі та лі за цыя 

маг чы мая толь кі пас ля санк цыі пра ку ро ра. Так што за кон 

ста іць на вар це ін та рэ саў па цы ен та.

Ця пер яшчэ пра ад ну стра шыл ку. Што ж ад бы ва ец ца, 

ка лі ча ла век сам звяр та ец ца да ўра ча-псі хі ят ра? А ад бы-

ва ец ца вось што. Ка лі док тар вы ста віць ды яг наз цяж ка га 

псі хіч на га рас строй ства, то ча ла ве ка па ста вяць на дыс-

пан сер ны ўлік і бу дуць яго ля чыць і ды на міч на на зі раць. 

Але ў 70 % вы пад каў зва ро таў ча ла ве ку ста віц ца ды яг наз, 

які не цяг не за са бой па ста ноў ку на ўлік! Ка лі вы стаў ле ны 

ды яг наз ня цяж ка га псі хіч на га па ру шэн ня, мо гуць прос та 

за вес ці карт ку.

На што гэ та мо жа паў плы ваць у бу ду чы ні?

Ка лі ча ла век улад коў ва ец ца на ра бо ту з пра фе сій ны мі 

шкод нас ця мі, ён па ві нен прай сці мед ка мі сію. І на ша ка мі сія 

вель мі рэд ка не вы дае да зво лу на ра бо ту. Так, ёсць ві ды 

ра бот, якія на шым па цы ен там про ці па ка за ныя. Але лю дзі 

па ло ха юц ца, лі чаць, што з псі хі ят рыч ным ды яг на зам ім 

мо гуць не да зво ліць пра ца ваць на огул. Хоць, па во пы це, 

у 95 са 100 вы пад каў мы да ем да звол на ра бо ту.

Ка лі ж ча ла век улад коў ва ец ца на ра бо ту, якая не па-

тра буе пра хо джан ня мед ка мі сіі, то ні хто не бу дзе чы ніць 

яму ні я кіх пе ра шкод.

Не ка то рыя ды яг на зы мо гуць ад біц ца на пра ве на кі ра-

ван не аў та ма бі лем. На прык лад, гэ та да ты чыц ца ра зу мо-

вай ад ста лас ці або шы за фрэ ніі ў вост рай ста дыі. Але ў 

лю дзей з не ўро зам праб лем з гэ тым ні я кіх не бу дзе.

На огул, ін фар ма цыя аб фак це зва ро ту па мед да па мо гу 

або аб ды яг на зе з'яў ля ец ца ўрачэбнай тайнай. Вы да ван-

не яе без зго ды па цы ен та бу дзе з'яў ляц ца па ру шэн нем 

за ко на.

Важ на не ба яц ца пры хо дзіць да нас па да па мо гу, та му 

што на ступ ствы на са май спра ве не су вы мер ныя. Ка лі гэ-

та псі хоз, час цей за ўсё тое за ўва жаць род ныя і бліз кія, а 

не сам ча ла век. І яго на ступ ствы бу дуць знач на боль шыя 

і мац ней шыя, чым на ступ ствы ней кіх аб ме жа ван няў з-за 

яго. У боль шас ці вы пад каў та кі ча ла век усё роў на тра піць 

да док та ра, праз мі лі цыю ці ней кім ін шым шля хам, але 

вы вес ці яго з гэ та га ста ну бу дзе ўжо знач на больш скла-

да на. Бо чым даў жэй доў жыц ца псі хоз, тым скла да ней з 

яго вый сці. Та му так важ на не цяг нуць і звяр тац ца па ме-

ды цын скую да па мо гу свое ча со ва.

На ват ка лі ў ча ла ве ка хра ніч нае псі хіч нае рас строй ства, 

як пра ві ла, прак тыч на заў сё ды мож на да маг чы ся рэ мі сіі. 

Я не ба чы ла яшчэ ні вод на га па цы ен та, які б усё жыц цё 

быў у ста не псі хо зу. Час ад ча су яго стан усё роў на мо жа 

аб васт рац ца, але, па мен шай ме ры, і сам ча ла век, і яго 

сям'я бу дуць ве даць, што пры гэ тым ра біць, та му што ім 

усё рас ка жа док тар.

Тэ ле фо ны да ве ру Мінск ага 
аб лас но га клі ніч на га цэнт ра 

«Псі хі ят рыя-нар ка ло гія»:

8 017 202 04 01
8 029 899 04 01

Тэ ле фа нуй це, ка лі ў вас кры зіс ная 

сі ту а цыя. Псі ха ла гіч ная да па мо га 

аказ ва ец ца круг ла су тач на, ана нім на, 

бяс плат на.

 КА МЕН ТА РЫЙ СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТА
«ПРА НАС УСЁ ЯШЧЭ ХО ДЗІЦЬ ЗА НАД ТА ШМАТ СТРА ШЫ ЛАК»

быў... Праў да, у яго ўсё скла да ла ся яшчэ 

ад нос на ня дрэн на. Та му што ча ла век у 

яго ста не ча сам ся бе не кант ра люе і мо жа 

пус кац ца ў не бяс печ ныя аван ту ры, пай сці 

на ра ба ван не бан ка, на прык лад, ці на ват 

здзейс ніць за бой ства.

Урач-псі хі ятр да во лі хут ка па да браў мне 

ля чэн не, хі ба што адзін раз прый шло ся ска-

рэк та ваць до зу. Ця пер я п'ю тры таб лет кі ў 

дзень і ад чу ваю ся бе на шмат лепш. Я не ха-

ваю сва іх праб лем ні ад ад на курс ні каў, ні ад 

зна ё мых — яны ве да юць аб ма ім ды яг на зе. 

Я не вель мі ад чу валь ная да та го, што пра 

мя не ка жуць за спі най. Чу жое мер ка ван-

не мя не не вель мі хва люе. Маё ася род дзе, 

да рэ чы, усё нар маль на ўспры ня ло. На ват 

ка лі і бы лі ней кія не га тыў ныя рэ ак цыі, то 

яны да мя не не дай шлі. Не ўсе, да рэ чы, да 

кан ца ра зу ме юць, што ў мя не та кое. Не ка-

то рым я спра ба ва ла рас тлу ма чыць, але не 

ўпэў не на, што гэ та маг чы ма: ка лі не ад чуў 

гэ та на сва ёй шку ры, да кан ца ўсё роў на 

не зра зу ме еш. І не ад усіх лю дзей я бу ду 

па тра ба ваць ра зу мен ня.

У цэ лым, я не моц на змя ні ла ся з-за таб-

ле так, за вы клю чэн нем та го, што за раз «не 

вы клю ча ю ся» на не каль кі ме ся цаў, гэ та 

зна чыць не сы хо джу ў дэ прэ сію. Праў да, 

ад на ча со ва з гэ тым знік ла і фа за гі па ма ніі, 

а яна ў цэ лым до сыць пры ем ная. У та кі пе-

ры яд за ка рот кі пра ме жак ча су ты мо жаш 

пе ра ра біць ку чу спраў, ра за брац ца з усі мі 

за па зы ча нас ця мі па ву чо бе, пра чы таць ку чу 

кніг — энер гія з ця бе прос та прэ. Але я не 

шка дую, што гэ та прай шло, бо ра ней гэ та 

заў сё ды пры во дзі ла да «ад маш кі» — дэ-

прэ сіў най фа зы, якая цяг ну ла ся не каль кі 

ме ся цаў. Так што лепш так, чым як бы ло 

ра ней.

Акра мя таб ле так, да па ма гае яшчэ, як ні 

ба наль на гу чыць, на ла джа ны рэ жым, асаб-

лі ва рэ жым сну. Я доў га не маг ла з гэ тым 

змі рыц ца, але ў рэш це рэшт су па ко і ла ся, 

ка лі зра зу ме ла, што гэ та на са мрэч «пра-

цуе». Ця пер ве ча рын кі да ра ні цы — не для 

мя не.

Я ду маю, у нас у кра і не хо дзіць ня ма ла 

лю дзей з ма ім ды яг на зам, прос та яны пра 

гэ та не ве да юць. Яны ду ма юць, што ў іх та-

кі ха рак тар, ці так аб ста ві ны склад ва юц ца, 

і та му ім так дрэн на... Па ку ту юць, цер пяць 

та кое жыц цё, хоць мож на бы ло б зра біць 

яго больш лёг кім.

Свят ла на БУСЬ КО.
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