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Пер шы мі пра якасць жыц ця па-
ча лі ду маць раз ві тыя кра і ны. Лю-
бое ля чэн не, лю бы від да па мо гі 
там ця пер раз гля да ец ца ме на ві та 
з гэ та га пунк ту гле джан ня. Не вы-
леч на хво ры — са ста рэ лы баць-
ка, ма ла дая жон ка або ма лое 
дзі ця — не па ві нен па мі раць, ска-
жам, ад про леж няў, бо мае пра ва 
на ад па вед ны до гляд. Урэш це, 
ча ла век, яко му вы ста ві лі страш-
ны ды яг наз, ад роз ні ва ец ца ад на-
ва коль ных толь кі тым, што ве дае 
пры бліз ную коль касць ад пу шча-
ных яму дзён. А яшчэ тым, што 
яму ўжо не да па ма гае ме ды цы-
на — па трэб на па лі ятыў ная, пад-
тры маль ная да па мо га, якая да-
зва ляе па леп шыць якасць жыц ця 
не толь кі тых, чыё за хвор ван не 
па гра жае жыц цю, але і чле наў 
сям'і та ко га па цы ен та. Па лі ятыў-
ны па ды ход за клі ка ны не толь кі 
аб лег чыць па ку ты з да па мо гай 
ля чэн ня бо лю ці ва ні таў, але і 
ака заць лю бую ін шую пад трым-
ку — са цы яль ную, псі ха ла гіч ную, 
ду хоў ную. Звы чай на та кая ўсе-
ба ко вая да па мо га аказ ва ец ца ў 
спе цы яль ных уста но вах — хос-
пі сах. Пра тое, як пра цуе та кая 
ўста но ва ў нас, а так са ма пра 
дзей насць ін шых дзяр жаў ных 
і гра мад скіх служ баў і іх прад-
стаў ні коў (да моў-ін тэр на таў і 
тэ ры та ры яль ных цэнт раў са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва, са цы яль ных ра бот ні каў 
і ва лан цё раў, свя та роў і сяс цёр 
мі ла сэр нас ці) іш ла раз мо ва пад-
час па ся джэн ня «круг ла га ста ла» 
ў рэ дак цыі «Звяз ды».
У аб мер ка ван ні ўзя лі ўдзел Воль-
га МЫЧ КО — га лоў ны па за штат-
ны спе цы я ліст па па лі ятыў най 
ме ды цын скай да па мо зе Мі ніс-
тэр ства ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, га лоў ны ўрач баль ні цы 
па лі ятыў на га до гля ду «Хос піс»; 
Тац ця на КНЯ ЗЕ ВА — га лоў ны спе-
цы я ліст упраў лен ня са цы яль най 
пад трым кі на сель ніц тва ка мі тэ та 
па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не Мін гар вы кан ка ма; Га лі на 
КУД РА ВЕЦ — на мес нік ды рэк та-
ра До ма-ін тэр на та для пен сі я не-
раў і ін ва лі даў; Аляк сандр СТРА-
ХА — про та і е рэй, на ста я цель 
рэ лі гій най аб шчы ны «Пры ход 
хра ма ў го нар Ве лі ка му ча ні ка 
Ге ор гія Пе ра мож ца ў г. Мін ску 
Мін скай епар хіі Бе ла рус кай пра-
ва слаў най царк вы»; На дзея АСІН-
КІ НА — кі раў нік Шко лы сяс цёр 
мі ла сэр нас ці Са ю за сяст рыц тваў 
Бе ла рус кай пра ва слаў най царк-
вы; Вік то рыя ФІ ЛІ ПЕН КА — ва-
лан цёр не фар маль на га аб' яд нан-
ня «Ко ла сяб роў».

Воль га МЫЧ КО: — Яшчэ ў ста ра-
жыт ным Ры ме іс на ва лі спе цы яль ныя 
да мы, дзе да гля да лі па ра не ных во і наў 
і гла ды я та раў. На на шай тэ ры то рыі 
па доб ны до гляд за бяс печ ваў ся ў ма-
нас ты рах і ба га дзель нях. Са мо сло-
ва «хос піс» за гу ча ла ў на шай кра і не 
ня даў на, ка лі 17 га доў та му ад крыў ся 
Бе ла рус кі дзі ця чы хос піс. Хос піс для 
да рос ла га на сель ніц тва ар га ні за ваў-
ся ў Мін ску ў 2005 го дзе, і яму ад ра зу 
бы лі прад пі са ны пэў ныя функ цыі.

Сён ня мы мо жам пра па на ваць 
не вы леч на хво ра му ле кі ў роз ных 
фор мах — таб лет ка, плас тыр, ін га-
ля тар. Ёсць срод кі па до гля дзе і спе-
цы яль нае ме дабс та ля ван не. Гэ ты кі-
ру нак у ме ды цы не ак тыў на раз ві ва ец-
ца, што вель мі важ на. Той жа боль — 
фак тыч на асноў ны сімп том у на шых 
па цы ен таў. І абяз боль ван не па він на 
быць та кім, каб па збег нуць уко лаў. 
Наш хос піс ва ло дае не аб ход ны мі не-
ін ва зіў ны мі, не траў ма тыч ны мі ме ды-
ка мен та мі. Яны да ступ ныя для ўра ча 
і пры зна чэн ня.

У шэ ра гу сі ту а цый рэ сур сы су час-
най ме ды цы ны аказ ва юц ца вы чар па-
ны мі. Най больш зра зу ме ла гэ та вы-
гля дае на пры кла дзе ан ка ла гіч ных 
за хвор ван няў на поз ніх ста ды ях, ка лі 
хво ра му пра ве дзе на хі рур гіч нае, хі мі я -
тэ ра пеў тыч нае, пра мя нё вае ля чэн не. 
Бяс кон ца пры зна чаць та кое ля чэн не 
нель га. Ка лі яно не да па маг ло, зна-
чыць, звы чай ны клі ніч ны пра та кол вы-
чар паў ся бе. Ад нак па цы ент жы ве, і ён 
па ку туе ад бо лю і дрэн на га са ма ад чу-
ван ня. Вось та ды ў сі лу ўсту пае клі ніч-
ны па лі ятыў ны пра та кол. Не за леж на 
ад за хвор ван ня — гэ та мо жа быць рак, 
ВІЧ/СНІД, ту бер ку лёз, ін шае за хвор-
ван не — ус ту пае ў сі лу агуль ны пра та-
кол, скі ра ва ны, па сут нас ці, на пе ра ма-
ган не ва ні таў, млос нас ці, бо лю, бяс сон-
ні цы і г. д. Уліч ва юц ца толь кі не ка то рыя 
ню ан сы асноў на га за хвор ван ня. Та кім 
чы нам, хос піс пра цуе ў ме жах пра та ко-
ла па лі ятыў най ме ды цы ны.

Не трэ ба ду маць, што хос піс — гэ-
та ўста но ва, дзе ў ча кан ні смер ці на-
шпі гоў ва юць ле ка мі. Сам па са бе ён 
не аб ход ны ў тых вы пад ках, ка лі за-
бяс пе чыць нар маль ны до гляд у хат-
ніх умо вах аказ ва ец ца не маг чы мым. 
На огул жа хос піс пра ду гледж вае ар-
га ні за цыю да па мо гі па цы ен ту і яго 
сям'і на да му, пры не аб ход нас ці — з 
пры цяг нен нем са цы яль най служ бы, 
ка лі ёсць па трэ ба не толь кі даць ле кі, 
але і пры брац ца ў до ме, пры нес ці пра-
дук ты, на кар міць… У та кіх вы пад ках 
не абы сці ся без па слуг тэ ры та ры яль-
ных цэнт раў са цы яль на га аб слу гоў-
ван ня на сель ніц тва.

Не ка то рым па цы ен там да стат ко-
ва на вед ваць дзён ны ста цы я нар, дзе 
мож на атры маць ме ды цын скую і псі-
ха ла гіч ную да па мо гу. У ідэа ле па ві нен 
быць асоб ны дзён ны цэнтр, але ў нас 
па куль ёсць толь кі ад дзя лен не дзён-
на га зна хо джан ня. Ка лі пра гноз пра-

жы ван ня па цы ен та — больш за 1 год, 
то ў пэў ных сі ту а цы ях раз мо ва ідзе 
пра на кі ра ван не ў дом-ін тэр нат.

Ахо ва зда роўя ўно сіць толь кі пэў-
ную леп ту ў гэ тую спра ву. Ас тат няе — 
спра ва шэ ра гу служ баў. Са цы яль най, 
гра мад скай, ду хоў най… Толь кі ўсе 
ра зам яны здоль ны зра біць так, каб 
не вы леч на хво ры ча ла век, чый пра-
гноз жыц ця не пе ра вы шае ад на го го-
да, да стой на пай шоў з жыц ця.

Тац ця на КНЯ ЗЕ ВА: — Са цы яль-
ная да па мо га на да му іс нуе ў на шай 
кра і не больш за 25 га доў. У 2000-х 
у кож ным ра ё не кра і ны і кож ным ра-
ё не го ра да бы лі ство ра ны тэ ры та ры-
яль ныя цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў-
ван ня на сель ніц тва. Гэ та шмат функ-
цы я наль ныя ўста но вы, у струк ту ру 
якіх ува хо дзяць не каль кі ад дзя лен-
няў. Іх спе цы я ліс ты зай ма юц ца роз-
ны мі ка тэ го ры я мі гра ма дзян. У пер-

шую чар гу, раз мо ва ідзе пра не пра-
ца здоль ных або тых, хто апы нуў ся ў 
цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі.

Са міх са цы яль ных ра бот ні каў за-
раз у ста лі цы не ха пае па пры чы не да-
во лі ніз ка га за роб ку. На пра цу бя руц-
ца лю дзі без спе цы яль най аду ка цыі, 
у тым лі ку сту дэн ты, пен сі я не ры.

Ад дзя лен ні са цы яль най да па мо гі 
на да му ка ар ды ну юць дзей насць са-
цы яль ных ра бот ні каў, якія аб слу гоў-
ва юць тэ ры то рыю ра ё на. У ста лі цы 
на та кім аб слу гоў ван ні зна хо дзяц ца 
за раз ка ля 2,8 ты ся чы ча ла век. На ад-
на го са цы яль на га ра бот ні ка пры па дае 
8—10 ча ла век. У аба вяз кі ўва хо дзіць 
ака зан не са цы яль на-бы та вых і са цы-
яль на-рэ абі лі та цый ных па слуг. Най-
больш за па тра ба ва ныя з іх — на быц-
цё і да стаў ка пра дук таў, да па мо га ў 
га та ван ні ежы, су пра ва джэн не ў ме д-
у ста но вы.

На аб слу гоў ван не гра ма дзя не пры-
ма юц ца на пад ста ве іх за яў на імя 
ды рэк та ра тэ ры та ры яль на га цэнт-
ра. Да лей за клю ча ец ца да га вор, па-
коль кі аб слу гоў ван не та ко га кштал ту 
плат нае. Кошт ад ной нор ма-га дзі-
ны — 2,5 ты ся чы руб лёў. Сам ві зіт 
са цы яль на га ра бот ні ка каш туе ка ля 
4,5 ты ся чы руб лёў. У да га во ры аба-
зна ча ец ца пе ры я дыч насць на вед ван-
ня і аб' ём па слуг.

Адзі но кія асо бы або пен сі я не ры, 
чыя пен сія мен шая за два бюд жэ ты 
пра жыт ко ва га мі ні му му, ма юць пра ва 
на 40-пра цэнт ную зніж ку пры апла це 
на шых па слуг. Пра ду гле джа на і пра ва 
на бяс плат нае аб слу гоў ван не, ад нак 
пад гэ тую ка тэ го рыю ў ста лі цы сён-
ня ні хто не пад па дае. З-за та го, што 
па слу гі плат ныя, у нас бы ва юць вы-
пад кі, ка лі мы ба чым, што да па мо га 
не аб ход на, ад нак ча ла век не га то вы 
за клю чыць да га вор і пла ціць за па-
слу гі.

Са мо са цы яль нае аб слу гоў ван не 
мо жа быць рэ гу ляр ным або ра за-
вым. У пер шым вы пад ку хво ры аб-
сле ду ец ца на да му, вы свят ля юц ца 
ўмо вы яго пра жы ван ня, вы зна ча-
ец ца аб' ём да па мо гі, які не аб ход на 
пра да ста віць. Наш спе цы я ліст мае 
пра ва за пы тац ца ва ўста но ве ахо вы 
зда роўя пра сту пень стра ты ру халь-
най ак тыў нас ці. Ка лі ча ла век стра ціў 
здоль насць да са ма аб слу гоў ван ня, 
зна чыць, па тра бу ец ца што дзён ны 
до гляд.

Са мой на яў нас цю апла ты на-
ша служ ба ў ней кім сэн се імк нец ца 
звяр таць ува гу сва я коў на не аб ход-
насць са мім кла па ціц ца пра бліз ка га 
ча ла ве ка. Бо ў тых па слу гах, што мы 
пра па ноў ва ем, ня ма ні чо га асаб лі ва 
цяж ка га — гэ та мо жа зра біць лю бы 
ча ла век, на ват школь нік. Спе цы яль-
ная пад рых тоў ка не па тра бу ец ца для 
па хо ду ў ма га зін.

На ша са цы яль ная служ ба пра-
да стаў ляе і па слу гі ся дзел кі (ад на 
нор ма/га дзі на ся дзел кі ў дзён ны час 
каш туе ка ля 20 ты сяч руб лёў). Сён-
ня ў но вым за ка на даў стве пра ду гле-
джа на маг чы масць пры маць ся дзе-
лак на пра цу за кошт бюд жэ ту. Мы 
бу дзем да ваць та кім ра бот ні кам са-
цы яль ны па кет, на ву чаць іх, і та кім 
чы нам, да рэ чы, змо жам быць блі жэй 
не па срэд на да па лі ятыў най да па мо гі. 
Ад нак та кая прак ты ка пач нец ца толь кі 
з на ступ на га го да.

Вік то рыя ФІ ЛІ ПЕН КА: — А ці ня-
ма ў са цы яль най служ бы сён ня маг-
чы мас ці не столь кі на ват вы кон ваць 
фі зіч ную пра цу па до ме або ха дзіць 
у кра му, коль кі прос та пра яў ляць ува-
гу да лю дзей, якія пра жы ва юць ад ны 

ці за хва рэ лі? На ве даць ча ла ве ка вы-
ключ на дзе ля та го, каб той не ад чу ваў 
ся бе кі ну тым?

Тац ця на КНЯ ЗЕ ВА: — Той, хто 
сам здоль ны ха дзіць, за пра ша ец ца 
не па срэд на ў цэнтр са цы яль на га аб-
слу гоў ван ня, дзе ме на ві та з та кой ка-
тэ го ры яй пра во дзіц ца асоб ная ра бо-
та. Па пу ляр ны мі ста лі гру пы зда роўя 
і на ву чан ня кам п'ю тар ным на вы кам. 
Ёсць у нас і маг чы масць ад крыц ця ад-
дзя лен ня дзён на га зна хо джан ня для 
па жы лых за кошт бюд жэт ных срод-
каў. Ка лі ж ча ла век не ма біль ны і яму 
не па трэб ны па слу гі ме на ві та са цы-
яль на га ра бот ні ка, мы за ах воч ва ем 
у та кіх вы пад ках ва лан цё раў з лі ку 
тых жа пен сі я не раў.

Га лі на КУД РА ВЕЦ: — Наш Дом-
ін тэр нат для пен сі я не раў і ін ва лі даў 
раз лі ча ны на 440 лож каў. Гэ тыя мес-
цы раз мяр коў ва юц ца па між адзі но кі-
мі, пен сі я не ра мі, ін ва лі да мі з дзя цін-
ства. Так, у нас пра жы ва юць 38 дзя-
цей-ін ва лі даў з лі ку сі рот. Усе зна хо-
дзяц ца на дзяр жаў ным за бес пя чэн ні. 
10 пра цэн таў ад па ме ру пен сіі вы да-
ец ца на ру кі.

Ёсць маг чы масць і плат на га пра-
жы ван ня з апла тай 2 млн 700 тыс. 
за ме сяц. Гэ та для ін ва лі даў і пен-
сі я не раў, якія ма юць дзя цей пра ца-
здоль на га ўзрос ту, парт нё ра па шлю-
бе або баць коў. Плат нае пра жы ван не 
не больш за 1 год. За па мя нё ныя гро-
шы ін тэр нат пра па нуе ло жак, па сцель-
ную бя ліз ну, тум бач ку, 4-ра зо вае хар-
ча ван не і аб слу гоў ван не. На шы ра бот-
ні кі со чаць за пры ёмам ле каў, да па ма-
га юць па мыц ца, па ес ці, апра нуц ца… 
Ле кі мо гуць быць і з са бой, але ў нас 
ёсць і ўлас ная ап тэ ка. Ёсць так са ма 
фі зі я тэ ра пія, ля чэб ная фіз куль ту ра, 
па слу гі цы руль ні ка.

12 лож каў раз лі ча ны на плат нае 
ка рот ка тэр мі но вае зна хо джан не — 
30 дзён. У на ро дзе гэ ту па слу гу пра-
зва лі «ме ся цам пе рад ыш кі», ка лі лю-
дзі пры во зяць да нас цяж ка хво рых 

сва я коў, якія са праў ды ма юць па трэ-
бу ў па ста ян най да па мо зе. Для та ко га 
раз мя шчэн ня па тра бу ец ца мі ні маль-
ная коль касць ме дабс ле да ван няў.

Ле тась мы ад кры лі і ад дзя лен не па-
лі ятыў най да па мо гі на 30 лож каў. Ту ды 
па сту па юць па цы ен ты згод на з ме ды-
цын скі мі па ка зан ня мі, і для до гля ду іх 
у нас ёсць ад па вед ныя лож кі, пад' ём-
ні кі. Тут мы цес на су пра цоў ні ча ем з 
хос пі сам, спе цы я ліс ты яко га пад бі ра-
юць цяж ка хво рым па цы ен там схе му 
ля чэн ня, пас ля ча го пе ра да юць нам.

Збо рам не аб ход ных да ку мен таў, 
афарм лен нем на доў га тэр мі но вае 
зна хо джан не зай ма ец ца тэ ры та ры-
яль ны цэнтр са цы яль на га аб слу гоў-
ван ня. Для ка рот ка тэр мі но ва га зна-
хо джан ня збор да ку мен таў мі ні маль-
ны — флю а раг ра фія, ана лі зы кры ві і 
ма чы, бак тэ ры яс ка пія, МРТ, за клю-
чэн не ўра чоў — дэр ма то ла га і псі хі-
ят ра, вы піс ка з ам бу ла тор най карт кі. 
Гэ та не аб ход на прай сці па мес цы жы-
хар ства. Да ля жа чых па цы ен таў спе-
цы я ліс ты мо гуць прый сці і на дом.

У нас за вяр ша ец ца ка пі таль ны 
ра монт. Умо вы пра жы ван ня, до гляд 
вель мі доб рыя, хоць і ня ма ме жаў для 
ўдас ка на лен ня. Мно гія на шы па цы ен-
ты на огул ка жуць, што ме на ві та тут 
па ча лі жыць. Утва ра юц ца і ся мей ныя 
па ры. Не ка то рыя пра цу юць — у нас 
ці ў го ра дзе. Мы імк нём ся на ла дзіць і 
куль тур нае жыц цё. Пры жа дан ні на ве-
даць у го ра дзе му зей, па ехаць на ней-
кую эк скур сію мож на ска рыс тац ца па-
слу гай са цы яль на га так сі.

Без умоў на, пад трым ка ліш няй 
не бы вае. Уся ляк да па ма га юць кур-
сан ты Ва ен най ака дэ міі — за кож ным 
ад дзя лен нем за ма ца ва ны асоб ны фа-
куль тэт. Пра во дзіць служ бу ай цец Фё-
дар, на вед ва юць сёст ры мі ла сэр нас ці. 
Два га ды пра цу ем са сту дэн та мі — 
бу ду чы мі рэ абі лі то ла га мі. Сва іх та кіх 
спе цы я ліс таў у нас па куль ня ма. Ра-
зам з тым за хоў ва ец ца дэ фі цыт ма-
лод ша га мед пер са на лу. На круг ла су-
тач ным ад дзя лен ні на ад ну са ні тар ку 
пры па дае 30—36 ча ла век. Пра ца са-
ні та рак, як вя до ма, не ква лі фі ка ва ная. 
Мо жам узяць, як той ка заў, з ву лі цы, 
з на ву чан нем не па срэд на на пра цоў-
ным мес цы. Тут трэ ба мець на ўва-
зе та кую важ ную ака ліч насць: цяж ка 
мо жа быць не столь кі фі зіч на, коль кі 
ма раль на.

Ай цец АЛЯК САНДР: — Дух па ві-
нен ажы ваць, на ват ка лі фі зіч на ча ла-
век зга сае. Не так мно га лю дзей звяр-
та юць ува гу на сваё ду хоў нае жыц-
цё, ад нак цяж кія за хвор ван ні ча сам 
пад штур хоў ва юць да зме ны по гля даў. 

Слу жэн не свя та ра заў сё ды скі ра ва на 
на ду хоў нае аца лен не. На шлях ду хоў-
на га аца лен ня ча ла век мо жа сту піць 
не толь кі ў тым жа хос пі се. Хоць тут 
мы аба вяз ко ва па він ны пры сут ні чаць, 
па коль кі лю бы ча ла век мае пра ва 
на рэа лі за цыю свай го апош ня га жа-
дан ня. А та кім жа дан нем мо жа быць 
спо ведзь або прос та пры сут насць свя-
та ра ў гэ тых сце нах…

Мы вя дзём раз мо ву пра жыц цё-
выя пы тан ні, якія ад ной чы за кра на-
юць фак тыч на кож ную сям'ю. Ку ды 
ўлад ка ваць сва я ка, які пе ра стаў вы-
кон ваць тыя ці ін шыя аба вяз кі? Што 
ра біць, ка лі ні чо га не да па ма гае за-
ха ваць фі зіч нае зда роўе? У по шу ку 
ад ка заў на та кія пы тан ні і сам хво ры, 
па куль ён пры па мя ці, і яго бліз кія па-
чы на юць раз ва жаць кры ху інакш, чым 
ра ней. Вя до ма, ад на спра ва, ка лі свя-
та ра па клі ка лі да та го, ка му за ста лі ся 
лі та раль на га дзі ны жыц ця. Гэ та мо-
жа быць больш па трэб на са мім сва я-
кам, ад нак бы вае і та кое, што хво ры 
на ней кі мо мант пры хо дзіць у ся бе, 
па га джа ец ца па спа вя дац ца, пры час-
ціц ца, каб пай сці з мі рам. Ін шая рэч, 
вы зда раў лен не ду шы ад бы ва ец ца да-
лё ка не заў сё ды. Свя тар, як я ка заў, 
вы кон вае най перш сваю ду хоў ную мі-
сію, ад нак ня бла га і тое, што ча сам ён 
мо жа ака заць прос та ду шэў ную, псі-
ха ла гіч ную пад трым ку. На ват толь кі 
сва ёй пры сут нас цю.

У ідэа ле лю бы ча ла век па ві нен 
пры няць смерць у ко ле сва іх бліз кіх. 
Я не сцвяр джаю, што хос піс ці дом-
ін тэр нат не па трэб ны. Ад нак у ней кім 
сэн се не жа дан не бліз кіх кла па ціц ца 
пра тых, хто па ста рэў і за хва рэў, — 
гэ та вы нік ма раль най бед нас ці гра-
мад ства.

На дзея АСІН КІ НА: — Да вы ні-
шчэн ня царк вы ў са вец кія ча сы ўра чы 
і лю дзі ду хоў ныя ра зам ра бі лі агуль-
ную спра ву. Па ра не ных і хво рых заў-
сё ды да гля да лі лю дзі ве ру ю чыя, хрыс-
ці я не. Сяст рыц тва ж ад ра дзі ла ся ў нас 

толь кі ў 1992 го дзе, спа чат ку пры ка-
фед раль ным са бо ры. Сёст ры мі ла сэр-
нас ці ад ра зу пай шлі ў дзі ця чыя да мы, 
роз ныя ме ды цын скія і са цы яль ныя 
ўста но вы, паз ней і ў хос піс… Сён ня 
ў на шай кра і не ка ля 2 ты сяч сяс цёр 
мі ла сэр нас ці. Праў да, не ўсе сяст рыц-
твы па куль пры цяг ну ты да па лі ятыў-
на га до гля ду.

Я па мя таю, што спа чат ку бы ла 
пэў ная раз губ ле насць: дзе і як шу-
каць тых, ка му па трэб на да па мо га? 
По тым коль касць зван коў з прось ба мі 
аб да па мо зе па ча ла імк лі ва на рас-
таць. І ста ла ві да воч на: не аб ход на 
ву чыць як ма га боль шую коль касць 
на шых сяс цёр мі ні маль на му аб' ёму 
до гля ду цяж ка хво рых. Пас ля я па-
ча ла па шы раць свае ве ды ў пы тан-
нях па лі ятыў на га до гля ду і зра зу ме-
ла, што па трэб на сіс тэ ма на ву чан ня, 
пры якой адап та ва ная ін фар ма цыя 
бу дзе пе ра да вац ца ін шым сёст рам. 
Тут не па ды дзе на ву чан не па пад руч-
ні ку, па коль кі важ на не прос та па тлу-
ма чыць, але і па ка заць, што і як трэ ба 
ра біць. Толь кі пра мы кан такт «на стаў-
ні ка» і «вуч ня».

Сён ня я пра вод жу за ня ткі па 
ўсёй кра і не і ба чу, што лі та раль на 
за 4—5 вы яз ных за ня ткаў сёст ры 
асвой ва юць га лоў нае, па чы на юць 
пра ца ваць на мес цах і не па тра бу юць 
ужо пры ехаць і зра біць неш та за мест 
іх. Без умоў на, не аб ход на зра біць та кія 
ве ды як ма га больш да ступ ны мі. Бо 
прак ты ка па каз вае: лю дзі зво няць нам 
ледзь не што дня і про сяць: дай це ся-
дзел ку! Ад нак у боль шас ці вы пад каў ім 
па трэб на не ся дзел ка, а на вы кі і ўмен ні 
ў са ма стой ным до гля дзе бліз ка га ча-
ла ве ка. Прос та нех та па ві нен ім па-
ка заць і па тлу ма чыць — за бяс пе чыць 
гэ ты мі на вы ка мі. Ста ту су на ву чаль най 
уста но вы ў нас, вя до ма, ня ма, ад нак 
пры царк ве пра цу юць ад па вед ныя кур-
сы, акра мя та го, на шы сёст ры кан суль-
ту юць па пы тан нях до гля ду па мес цы 
пра жы ван ня хво ра га і па тэ ле фо не.

Воль га МЫЧ КО: — Ад на з са мых 
важ ных за дач хос пі са — так са ма на-
ву чан не сва я коў доў га тэр мі но вай 
да па мо зе. Гэ та не да кан ца па куль 
на ла джа на, па коль кі са ма сет ка па-
лі ятыў най да па мо гі ў кра і не яшчэ аб-
ме жа ва ная. Не ха пае па куль спе цы я-

ліс таў. Тут, як бы ло пра віль на ска за-
на, не зро біш ней кую кам п'ю тар ную 
пра гра му, і чы тан не кніж кі не да па мо-
жа… На ву чаць трэ ба толь кі ля лож ка 
хво ра га! Той, хто ву чыць, па ві нен ба-
чыць, у якіх умо вах пра жы вае хво ры. 
Не аб ход на ўлі чыць шэ раг мо ман таў, 
а да лей па ка заць, рас ка заць і па пра-
сіць паў та рыць.

А ся дзе лак ні ко лі не пад рых ту еш 
столь кі, каб ха пі ла ўсім і кож на му. 
Без да па мож ныя, цяж ка хво рыя лю-
дзі — якія пе ра нес лі ін сульт, траў му, 
са ста рэ лыя з эн цэ фа ла па ты яй і дэ-
мен цы яй — мо гуць жыць га да мі, і 
трэ ба што дня вы ра шаць для іх і за іх 
шэ раг пы тан няў, у тым лі ку, ска жам, 
юры дыч ных… Са цы яль ны кам па-
нент у та кіх вы пад ках зай мае асноў-
нае мес ца ў па лі ятыў ным до гля дзе. І 
тут па трэб ны не толь кі ці не столь кі 
таб лет кі, а за ме на пам пер саў, пра-
фі лак ты ка про леж няў… У ней кі мо-
мант гэ тым мо гуць зай мац ца сва я кі, 
ад нак на ней кі час сва я кі па він ны 
мець пра ва ўзяць пе рад ыш ку і звяр-
нуц ца ў са цы яль ныя служ бы. Усіх 
цяж ка хво рых мы па хос пі сах ці да-
мах-ін тэр на тах не раз мяр ку ем. Ад-
нак мы мо жам ства рыць у на шым 
гра мад стве пэў ны са цы яль ны бу-

фер, па слу гі, да ступ ныя для на сель-
ніц тва ў пэў ных сі ту а цы ях. І вось тут 
яшчэ вель мі шмат пра цы. На огул 
кож ная кра і на са ма вы ра шае, як 
бу да ваць гэ ты бу фер, якія ар га ні-
за цыі і струк ту ры пры цяг ваць. Ёсць 
кра і ны (на прык лад, Гер ма нія), дзе ў 
па доб ную пра цу ў якас ці ва лан цё-
раў ак тыў на ўцяг ва юц ца сту дэн ты 
і гра ма дзя не пен сій на га ўзрос ту, 
пе ра важ на жан чы ны. Праў да, там 
ва лан цёр мае пэў ны са цы яль ны 
ста тус.

Вік то рыя ФІ ЛІ ПЕН КА: — Мне 
па да ба ец ца ка рот кі анек дот: «Вы ра-
шыў жыць веч на. Па куль атрым лі ва-
ец ца». Мы ўсе, у тым лі ку і пры сут ныя 
за «круг лым ста лом», ка лі-не будзь 
па мром. Гэ та так, і гэ та нар маль на. 
Ін шая рэч, у на шым гра мад стве тэ-
ма смер ці лі чыц ца «не нар маль най», 
у нас ча мусь ці не га во раць пра 
смерць. Прос та страш на, а та му ле-
пей «не ду маць пра гэ та». Мы за ўва-
жа ем пры сут насць смер ці ў на шым 
жыц ці хі ба толь кі та ды, ка лі чу ем, што 
нех та рап тоў на за гі нуў, на прык лад, 
раз біў ся на са ма лё це. Смер ці ж ад 
ста рас ці ў нас прос та ня ма. Мне зда-
ец ца, гэ та вель мі дрэн на. Смерць — 
так са ма част ка жыц ця, і гэ та ней-
кая вя лі кая роў насць, да дзе ная нам 
Бо гам. Бо яе ні хто не мо жа па збег-
нуць. На ша му гра мад ству, праў да, 
не як уда ец ца аб мі нуць гэ тую тэ му, 
ад нак не са му смерць. А зна чыць, 
не па зайз дрос ціш тым сем' ям, у якіх 
з'яў ля ец ца ча ла век, чыя смерць ідзе 
па воль на. Бліз кія та ко га ча ла ве ка 
аказ ва юц ца не га то вы мі пры няць сі-
ту а цыю, спра віц ца з ёю са мім і пас ля 
да па маг чы год на да жыць апош нія дні 
сва я ку. Мы па він ны ў прын цы пе пе-
ра стаць ба яц ца тэ мы смер ці. І, мо жа 
быць, гэ та на ват па спры яе та му, што 
мы бу дзем больш ад каз на ста віц ца 
да свай го жыц ця.

Ай цец АЛЯК САНДР: — Са праў ды, 
за ўваж це, што ў нас на ват лес віч ныя 
пра лё ты ў да мах па бу да ва ныя так, 
ні бы та смер ці ня ма… Што да сва я-
коў хво ра га, то, як пра ві ла, іх дум кі 
за поў не ныя толь кі ад ным: хут чэй бы 
ўсё скон чы ла ся… Пра якасць жыц ця 
ў гэ ты мо мант цяж ка ду маць.

Воль га МЫЧ КО: — Наш ча ла век 
мае схіль насць у боль шас ці жыц цё вых 
сі ту а цый гля дзець на дзяр жа ву з па зі-
цыі «дай це»… Так, дзяр жа ва па він на 
шмат ча го зра біць. Ад нак ні дзе ў све-
це ня ма та ко га, каб дзяр жа ва цал кам 
узя ла на ся бе кло пат аб не вы леч на 
хво рым, яко му па трэб на шмат га до-
вая да па мо га.

Вік то рыя ФІ ЛІ ПЕН КА: — Дзя куй 
Бо гу, за раз ёсць не аб ход ныя ле кі для 
ку пі ра ван ня бо лю, ёсць рас ход ныя 
ма тэ ры я лы. Не ка лі і гэ та бы ло дэ фі-
цы там… Да па мо га сва я кам — са мая 
роз ная — вель мі па трэб на… Бо, як 
пра ві ла, сва я коў па ра лі зуе тое, што 
ад бы ло ся з іх бліз кім, і сам факт, што 
ты не адзін, мо жа быць над звы чай 
важ ным. На ват па ра слоў ад са цы яль-
на га ра бот ні ка ў та кой сі ту а цыі — вя-

лі кая спра ва, па вер це.
Лю дзі ж, якія пра цу юць у та кой 

уста но ве, як хос піс, — вя лі кія гу ма-
ніс ты, ро бяць не ве ра год на важ ную 
спра ву. І ім са мім так са ма трэ ба да па-
ма гаць ра біць гэ ту спра ву. Пра па ноў-
ваць тое, што мо жаш, на што здоль-
ны… Бо ўся гэ тая сіс тэ ма да па ма гае 
не толь кі асоб на хво рым лю дзям, але 
яшчэ не каль кім яго сва я кам, сяб рам, 
са слу жыў цам і г. д., якія ста но вяц ца 
між во лі ўцяг ну ты мі ў та кую на пру-
жа ную сі ту а цыю. Кож ны з нас мае 
маг чы масць зра біць вы са ка род ную, 
Бос кую спра ву — хоць бы на ве даць, 
на па іць ці ска заць доб рае сло ва та му, 
хто ўжо стра ціў маг чы масць па кла па-
ціц ца пра ся бе…

Яшчэ ў 90-я мы з сяб ра мі вы ра-
шы лі, што га то выя да па ма гаць. Але 
ка му? Як? На шчас це, так зда ры ла ся, 
што мы па зна ё мі лі ся з Воль гай Мыч-
ко, да ве да лі ся пра хос піс. І па сту по ва 
вы свет лі ла ся, што тут пра цы ха пае. 
Па трэб ны пам пер сы для да рос лых, 
ту а лет ная па пе ра, руч ні кі і г. д. Мы да-
па ма га лі і да па ма га ем па ме ры не аб-
ход нас ці. І са мае важ нае тут — ста-
біль насць і па ста ян ства. Не аба вяз ко-
ва пра па даць у хос пі се што дня, ад нак 
ка лі та бе па зво няць і ска жуць, што 

ўзнік ла па трэ ба ў тым ці ін шым, то ты 
мо жаш пры ехаць і вы ру чыць.

Воль га МЫЧ КО: — Ва лан цёр-
ства — гэ та вы ка нан не лю бой ра бо-
ты. Акра мя та го, ва лан цёр, або доб-
ра ах вот ны па моч нік, — гэ та той, хто 
змо жа пры цяг нуць яшчэ боль шую 
да па мо гу, знай сці гра шо выя срод кі. 
За мя жой ме на ві та та кая ва лан цёр-
ская ра бо та на ват пра ду гле джа на 
штат ным рас кла дам. Але ж у шы ро-
кім сэн се ва лан цёр мо жа прос та па-
кар міць, да па маг чы са збо рам ней кіх 
да ку мен таў… Та кая дзей насць не па-
тра буе спе цы яль на га на ву чан ня, ад-
нак кож ны, хто жа дае вы пра ба ваць 
ся бе ў та кой спра ве, спа чат ку раз маў-
ляе з на шым псі хо ла гам. Вы зна ча-
ец ца ма ты ва цыя і здоль насць ра біць 
тое ці ін шае. Да лей мож на акрэс ліць 
і аб' ём ра бо ты.

Так, хво рым па трэб на са мая роз-
ная да па мо га. Толь кі ад ным да стат-
ко ва до гля ду мед сяст ры, а ін шым 
па трэб ны і ду хоў нік, і са цы яль ны ра-
бот нік, і ва лан цёр. Ка лі ў нас бу дзе 
пры ня ты ад па вед ны за кон аб ме-
ды цын скай да па мо зе, у якім бу дзе 
акрэс ле на па лі ятыў ная ме ды цын ская 
да па мо га, дзе пра пі шац ца кож ны з 
важ ных пунк таў, нам бу дзе яшчэ пра-
сцей на ладж ваць і пра цяг ваць на шу 
ра бо ту. І бу дзе зра зу ме ла, якім чы нам 
за дзей ні чаць роз ныя служ бы ў гэ тым 
пра цэ се.

Ай цец АЛЯК САНДР: — Ка лі бу-
дуць пры мац ца за ка на даў чыя ак ты, 
вель мі ха це ла ся б, каб не за бы лі ся 
на ду хоў ны ас пект у гэ тай спра ве. 
Каб свя та рам не за ба ра ня лі ўва ход 
у ля чэб ныя ўста но вы. Той, хто жа дае 
атры маць і та кую да па мо гу так са ма, 
па ві нен мець гэ ту маг чы масць. Ва кол 
хво ра га па він на быць паў на та жыц ця. 
Каб усё, што ён жа дае, бы ло ў яго.

Тац ця на КНЯ ЗЕ ВА: — Ха це ла ся 
б, каб на ша но вае за ка на даў ства па-
ча ло пра ца ваць у част цы дзяр жаў на-
га са цы яль на га за ка зу, каб да па слуг 
пра да стаў лен ня прак тыч най да па мо-
гі хво рым са праў ды больш ак тыў на 
пад клю чы лі ся гра мад скія і не ка мер-
цый ныя ар га ні за цыі. Па куль мы кан-
крэт на мо жам раз ліч ваць на сяст рыц-
тва, Чыр во ны Крыж, Дзі ця чы хос піс, 
дзе са праў ды аказ ва ец ца прак тыч-
ная да па мо га. Згод на з но вым за ка-
на даў ствам, пе ра лі ча ныя або ін шыя 
гра мад скія ар га ні за цыі, якія бу дуць 
аказ ваць па доб ныя па слу гі ў ме жах 
дзяр жаў на га са цы яль на га за ка зу, 
атры ма юць з бюд жэ ту фі нан са выя 
срод кі на вы пла ту за роб ку су пра цоў-
ні кам, за ня тым са цы яль най дзей нас-
цю. Ра ней та кая пра ца аплач ва ла ся 
за кошт ах вя ра ван няў і ўзно саў. Спа-
дзя ём ся, гэ та ста не маг чы мым у на-
ступ ным го дзе.

На дзея АСІН КІ НА: — Скла да ныя 
сі ту а цыі і па дзеі заў сё ды зда ра юц ца 
рап тоў на, ты ні ко лі да іх не га то вы. 
Шу кай це да па мо гу і не бой це ся цяж кіх 
сі ту а цый, да па ма гай це са мі.

Га лі на КУД РА ВЕЦ: — Мо жа це 
пры хо дзіць да нас у якас ці ра бот ні ка 
ці ва лан цё ра.

Вік то рыя ФІ ЛІ ПЕН КА: — Мы па-
він ны быць больш уваж лі вы мі адзін да 
ад на го. І як ма га больш да па ма гаць 
адзін ад на му. Шу кай це, ка му па трэб-
на ва ша да па мо га.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

ДА СТОЙ НЫ ФІ НАЛ,
АБО ЯК ЗА БЯС ПЕ ЧЫЦЬ ЯКАСЦЬ ЖЫЦ ЦЯ НЕ ВЫ ЛЕЧ НА ХВО РА МУ?

Кож ны з нас мо жа апы нуц ца 
по бач са сва я ком, яко му 
за ста лі ся лі ча ныя ме ся цы, 
які толь кі ва чы ма бу дзе 
здоль ны ска заць нам: «Зра бі 
што-не будзь, да па ма жы». 
І да па маг чы мож на. 

12 лож каў раз лі ча ны на плат нае ка рот ка тэр мі но вае 
зна хо джан не — 30 дзён. У на ро дзе гэ ту па слу гу пра зва лі 
«ме ся цам пе рад ыш кі», ка лі лю дзі пры во зяць да нас цяж ка 
хво рых сва я коў, якія са праў ды ма юць па трэ бу ў па ста ян най 
да па мо зе. 

Усіх цяж ка хво рых мы па хос пі сах ці да мах-ін тэр на тах 
не раз мяр ку ем. Ад нак мы мо жам ства рыць у на шым 
гра мад стве пэў ны са цы яль ны бу фер, па слу гі, да ступ ныя для 
на сель ніц тва ў пэў ных сі ту а цы ях.

Як пра ві ла, сва я коў па ра лі зуе тое, што ад бы ло ся з іх 
бліз кім, і сам факт, што ты не адзін, мо жа быць над звы чай 
важ ным. На ват па ра слоў ад са цы яль на га ра бот ні ка ў та кой 
сі ту а цыі — вя лі кая спра ва.

У МIН СКУ
АД КРЫ ЮЦЬ 

БАЛЬ НI ЦУ 
СЯСТ РЫН СКА ГА 

ДО ГЛЯ ДУ
Пер шую ў ста лi цы 
баль нi цу сяст рын ска га 
до гля ду на 25 мес цаў 
ад кры юць да 2015 го да.

Пра гэ та ка рэс пан дэн ту агенц тва 
«Мiнск—На вi ны» па ве да мiў на мес-
нiк стар шы нi Мiн гар вы кан ка ма Iгар 
Кар пен ка.

— Ця пер мы зай ма ем ся по шу кам 
па ды хо дзя ча га бу дын ка, знай шлi 
ва ры янт у За вод скiм ра ё не, — ад-
зна чыў ён. — Пра ект нае за дан не на 
ства рэн не баль нi цы рас пра ца ва на, 
уклю ча на ў iн вест праг ра му, бу даў-
нiц тва пла ну ем па чаць у 2014 го-
дзе. У Мiн ску, да рэ чы, ад дзя лен не 
сяст рын ска га до гля ду ар га нi за ва на 
ў 11-й га рад ской клi нiч най баль нi-
цы. У той жа час у гэ тай клi нi цы 
ўста ля ва на вы со ка тэх на ла гiч нае 
аб ста ля ван не. А сяст рын скi до гляд 
пра ду гледж вае ў боль шай сту пе нi 
ака зан не ква лi фi ка ва най са цы яль-
най i ў мен шай — ме ды цын скай да-
па мо гi хво рым па жы ло га i ста рэ ча-
га ўзрос ту. Та му больш мэ та згод на 
вы зва лiць гэ тыя мес цы для ля чэн-
ня па цы ен таў, якiя ма юць па трэ бу ў 
вы со ка тэх на ла гiч най мед да па мо зе, 
i па бу да ваць баль нi цу сяст рын ска га 
до гля ду.

Да ве да ма, па доб ныя баль нi-
цы ёсць ва ўсiх рэ гi ё нах Бе ла ру сi. 
Гэ та гас раз лi ко выя ме ду ста но вы, 
асноў ная мэ та якiх — ака зан не 
ква лi фi ка ва на га до гля ду хво рых 
па жы ло га i ста рэ ча га ўзрос ту, а 
так са ма адзi но кiх лю дзей, якiя па-
ку ту юць ад хра нiч ных за хвор ван няў 
i ма юць па трэ бу ў ме ды цын скiм i 
са цы яль ным до гля дзе. Там жа пра-
па ну юць i курс пад трым на га ля чэн-
ня. У па доб ныя баль нi цы кла дуць, 
на прык лад, па жы лых лю дзей, якiя 
пе ра нес лi iн сульт, або тых, хто па 
роз ных пры чы нах сам про сiць аб 
шпi та лi за цыi.

Для апла ты зна хо джан ня ў ста-
цы я на ры па цы ен ты пе ра лiч ва юць 
80 % ад дзяр жаў ных пен сiй. Ас тат-
няя част ка гра шо вых срод каў за-
ста ец ца ў iх для апла ты аса бiс тых 
вы дат каў. Ра зам з тым, як па каз-
вае прак ты ка, ад лi чэн нi з пен сiй 
па кры ва юць толь кi 30 % рэ аль ных 
вы дат каў на ўтры ман не па цы ен таў 
i iх до гляд.

«Мiнск—На вi ны»

�

Воль га МЫЧ КО. Тац ця на КНЯ ЗЕ ВА. Га лі на КУД РА ВЕЦ. Аляк сандр СТРА ХА. На дзея АСІН КІ НА. Вік то рыя ФІ ЛІ ПЕН КА.

ФактФакт  ��
РАК:

МОЖ НА 
ПА ПЯ РЭ ДЗIЦЬ, 

ВЫ ЯВIЦЬ, 
ЛЯ ЧЫЦЬ

Мiн скi га рад скi 
ан ка дыс пан сер не ве дае, 
як пры цяг нуць жан чын на 
ма маг ра фiч ны скры нiнг, якi 
да па ма гае ды яг нас та ваць 
рак ма лоч най за ло зы 
на ран нiм эта пе. Для 
дзяр жа вы гэ та вель мi 
да ра гi пра ект. I гра шо выя 
ўкла дан нi ў яго бу дуць 
эфек тыў ныя толь кi ў тым 
вы пад ку, ка лi бу дзе 
за бяс пе ча на 90-пра цэнт ная 
яў ка жан чын, якiя ма юць 
па трэ бу ў ма маг ра фiч ным 
аб сле да ван нi. Але на шы 
жан чы ны па збя га юць яго, 
та му што ба яц ца па чуць, 
што ў iх не ўсё ў па рад ку!

Ура чы не стам ля юц ца паў та раць, 
што рак ма лоч най за ло зы на ран нiх 
ста ды ях па спя хо ва вы леч ва ец ца. 
За пу шча ныя ста дыi — гэ та зу сiм 
iн шае: больш па кут лi вае ля чэн не 
для жан чы ны i зу сiм iн шыя тра ты 
для дзяр жа вы. Але як «уклю чыць» 
са ма за ха валь ныя па во дзi ны ў на-
шых лю дзей?

— Рак iс на ваў, коль кi iс нуе ча-
ла вец тва, — ка жа га лоў ны ўрач 
Мiнск ага га рад ско га клi нiч на-
га ан ка дыс пан се ра Ула дзi мiр 
КА РА НIК. — Прос та ў 1900-я га-
ды ся рэд няя пра цяг ласць жыц ця 
скла да ла 45 га доў. Асноў ны ж пiк 
ан ка зах вор ван няў па чы на ец ца 
пас ля 60-га до ва га ўзрос ту. Ёсць 
вы клю чэн нi, але мы бя ром асноў-
ныя лiч бы... У 1900-я га ды праб-
ле ма ан ка ла гiч ных за хвор ван няў 
ма ла ка го цi ка вi ла, та му што да 
гэ та га ўзрос ту ма ла хто да жы ваў. 
«Iс пан ка» ўяў ля ла та ды боль шую 
па гро зу для ча ла вец тва.

З раз вiц цём ме ды цы ны, па ве лi-
чэн нем пра цяг лас цi жыц ця, на вя ду-
чыя па зi цыi вы хо дзяць зла я кас ныя 
за хвор ван нi. Яны зай ма юць сён ня 
дру гое мес ца ў све це пас ля сар-
дэч на-са су дзiс тых. Чым боль шай 
бу дзе пра цяг ласць жыц ця, тым час-
цей бу дуць вы яў ляц ца зла я кас ныя 
но ва ўтва рэн нi. Як ска заў нех та з 
ан ко ла гаў, кож ны ча ла век па мрэ 
ад ра ку, ка лi да жы ве да яго. Рак — 
най больш на ту раль нае за вяр шэн не 
жыц ця дзей нас цi ча ла ве ча га ар га-
нiз ма. Але гра мад ству трэ ба зра зу-
мець, што гэ та за хва ро ба, як мож-
на аба ра нiц ца i як мож на ля чыц ца 
ад яе. Та му што ан ка зах вор ван нi 
мож на, па-пер шае, па пя рэ дзiць, па-
дру гое, вы явiць на ран нiм эта пе, 
па-трэ цяе, пра вiль на ля чыць.

Свят ла на БУСЬ КО.


