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Мя не на кі ра ва лі ў Ба раў ля ны. За-

гад чык ад дзя лен ня гля дзеў то на 

мя не, то ў мае да ку мен ты і паў та-

раў: не мо жа быць. І та ды ў мя не 

ні чо га не каль ну ла. На на ступ ны 

дзень мне ска за лі: тэр мі но вая шпі-

та лі за цыя. Я рас пла ка ла ся: гэ та 

бы ло 10 чэр ве ня, а 22-га — эк за-

мен па хі міі, 24-га — вы пуск ны ў 

ма іх дзя цей. Якая шпі та лі за цыя 

прос та тут і ця пер? Мне ча мусь ці 

да лі на ру кі карт ку, я ста ла ў чар-

гу на та маг ра фію га лаў но га моз га. 

З ці ка вас ці ад кры ваю карт ку, а там 

на пі са на — рак. Ад шо ку я стра ці ла 

пры том насць... Ма ла дая док тар ка, 

ка лі я пе ра пы та ла, ска за ла: у вас 

пе ра дра ка вы стан, але мы бу дзем 

ля чыць вас, як ра ка вых хво рых. 

На са май спра ве бы ла 3-я ста дыя, 

вя лі кая пух лі на, плос ка кле тач ны 

рак — вель мі кап рыз ны. Але гэ та я 

вы свет лі ла пас ля, у той час хво рым 

ад маў ля лі ся на зы ваць ды яг наз.

Зра бі лі апра мень ван не, по тым 

апе ра цыю. Хі рург прый шоў уве ча-

ры, я пе ра бін та ва ная, толь кі во чы 

бач ныя. І ска заў: ты бу дзеш усмі-

хац ца! Пух лі на зна хо дзі ла ся бліз ка 

да губ но га нер ва, і гэ та быў цуд, 

што яго ўда ло ся не за ча піць. Я вы-

ра шы ла, што гэ та цу доў ная гіс то-

рыя мя не вы зва ліць ад дру го га эта-

пу апра мень ван ня, але яго ўсё ж 

пры зна чы лі. Зноў быў вя лі кі стрэс. 

І гэ та за да ло ін шы век тар май му 

жыц цю.

— Пас ля апе ра цыі яно змя ні-

ла ся?

— У баль ні цы мне споў ні ла ся 28, 

і я на ле жа ла да лю дзей, якія не мо-

гуць быць на зі раль ні ка мі ў гэ тым 

жыц ці, мне трэ ба бы ло дзей ні чаць. 

Ка лі ты ве да еш ды яг наз і ня ма ні-

я кіх ілю зій, ра зу ме еш, што ні хто за 

ця бе ні чо га не зро біць. Пас ля апра-

мень ван ня я па му чы ла ся з апё ка мі: 

у мя не бы ла стра та сма ку, су хасць у 

ро це та кая, што не мо жаш раз маў-

ляць. З гэ тай на го ды мя не вы зва лі лі 

ад уро каў. Я стра ці ла ва ла сы. Але 

ўсё гэ та страш на толь кі з бо ку. Ка лі 

пас ля на рак за хва рэ ла мая ма ці, 

ня гле дзя чы на два свае ан ка зах вор-

ван ні, я зра зу ме ла, якія гэ та роз ныя 

ад чу ван ні: ляг чэй хва рэць са мой.

Ура чы ні чо га не рэ ка мен да ва лі: 

ты вы ле чыў ся — жы ві як жыў. Ін-

тэр нэ ту яшчэ не бы ло. І я па ча ла 

зай мац ца па сіс тэ ме Ні шы ў вы кла-

дан ні Маі Га гу лан. Ця пер мно гія рэ-

чы ад туль на ву ко ва аб грун та ва ныя. 

Гэ та пра віль нае ар та пе дыч нае ста-

но ві шча пад час сну. У мя не і сён ня 

ар та пе дыч ная па душ ка, цвёр дая ка-

на па. Я вы кон ва ла ча ты ры прос тыя 

фі зіч ныя прак ты ка ван ні па сіс тэ ме 

Ні шы. Сён ня да ка за на, што ня ма 

леп ша га для ан ка па цы ен та пра ві-

ла, чым ля чэб ная фіз куль ту ра. Яна 

вы во дзіць гар мон стрэ су, усё, што 

на коп лі ва ец ца пад час тры во гі. Што-

дзень 30 хві лін я раб лю прак ты ка-

ван ні ра ні цай і ўве ча ры. Кант рас ны 

душ — я па чы на ла з лет няй ва ды, 

праз два ме ся цы пе рай шла цал кам 

на ха лод ную. Мне за ба ра ня лі быць 

у мес цах, дзе шмат лю дзей, каб не 

пад ха піць ін фек цыю — мне нель га 

бы ло хва рэць. Ка лі ма ма па ба чы ла, 

што я стаю пад ха лод най ва дой, у 

яе бы ла іс тэ ры ка. Але з той па ры 

25 га доў я не хва рэю на пра сту-

ды. Ма ёй зна ё май у Гер ма ніі за раз 

пас ля апе ра цыі ро бяць кант рас ны 

душ — гэ та част ка ля чэн ня ў дзяр-

жаў най клі ні цы, і сён ня там гэ та нор-

ма. Та ды ж ура чы кру ці лі паль цам 

каля скро ні. Але я бы ла ўпэў не на, 

што я ўсё раб лю пра віль на.

З май го ра цы ё ну знік лі ра фі на-

ва ныя пра дук ты: ма я нэ зы, цу кер кі, 

муч ное, пша ніч ная му ка вы шэй ша-

га га тун ку, каў ба сы, са сіс кі, хле ба 

я вель мі ма ла ўжы ваю. Пер шы год 

уво гу ле бы ла ве га нам: ад мо ві ла ся 

ад бял ку жы вёль на га па хо джан ня ва 

ўсіх яго пра явах: мя са, яй кі, ма ла ко. 

Я пра рошч ва ла пша ні цу, авёс. І тое 

па чуц цё го ла ду па мя таю да гэ туль. 

Але гэ та бы ла ба раць ба за жыц цё. Я 

зра зу ме ла, што вель мі люб лю сваю 

ма му, яна бы ла ма ёй га лоў най ма-

ты ва цы яй. Не маг ла са бе ўя віць, як 

яна пра во дзіць мя не ў апош ні шлях. 

Цяж кая хва ро ба — гэ та пэў ны тэст 

на ад но сі ны, на тое, ці га то вы ты для 

свай го бліз ка га зра біць усё, што мо-

жаш. Я ад чу ва ла, што ў мя не ўлі ва-

юц ца сі лы, што я іду ў пра віль ным 

кі рун ку. Ка лі ты на фі зіч ным уз роў-

ні ад чу ва еш, як мя ня еш ся ў леп шы 

бок, гэ та вель мі на тхняе.

Сён ня ні хто не ве дае, што ста но-

віц ца асноў най пры чы най ра ку, іх 

цэ лы комп лекс. Ёсць пра фе сій ныя 

за хвор ван ні, апра мень ван не, але 

гэ та вуз кія ка тэ го рыі па цы ен таў. 

Ча ла век уво гу ле за пра гра ма ва ны 

на ан ка ла гіч ныя хва ро бы. На сту-

пае мо мант, ка лі іму ні тэт не рас-

па знае ра ка вую клет ку як во ра га. 

Ча му гэ та оп ты ка збі ла ся, ні хто не 

ад ка жа. А ёсць яшчэ і знеш нія ўмо-

вы — хар ча ван не, фаст фуд, кан сер-

ван ты, якія мы так лю бім, ра фі на-

ва ны цу кар, тор ці кі, цу кер кі — тое, 

да ча го ча ла век ні ко лі не быў пры-

ста са ва ны. Мы ўсё гэ та ўжы ва ем і 

хо чам, каб ар га нізм змаў чаў? Я, на-

прык лад, 25 га доў не ем цу кер кі і 

не хо чац ца, хоць пер шы час бы ло 

скла да на.

— Але праз пэў ны час вы зноў 

за хва рэ лі...

— Але праз 14 га доў. Гэ та вя лі кі 

стаж. Ёсць кні га «Ан ты рак. Но вы 

лад жыц ця» Да ві да Сер ва на Шрэй-

бе ра, і я лі чу, што яна па він на быць 

на столь най у кож на га ан ка па цы ен-

та, бо на пі са на ўра чом-ан ка па цы ен-

там. Яму быў па стаў ле ны ды яг наз 

з вель мі не спры яль ным пра гно зам, 

але на су пе рак ім ён вы жыў. Шрэй-

бер вы свет ліў, што ўсё тое, што мае 

су праць ра ка вы эфект, на прык лад, 

зя лё ны чай, кур ку ма або спе цыя ка-

ры, соя, ёсць ва ўсход ніх лю дзей на 

ста ле. Плюс што дзён ная фі зіч ная 

ак тыў насць: яны не ез дзяць адзін 

пры пы нак на транс пар це, а аба вяз-

ко ва хо дзяць. Вось гэ ты мет ра на-

міч ны па ды ход у хар ча ван ні і фі зіч-

ных на груз ках я па ру шы ла. У мя не 

быў ці ка вы пра ект, я шмат ез дзі ла 

па Бе ла ру сі, пе рай шла на бул кі... 

Я бы ла ўпэў не на, што сна рад двой-

чы ў ад ну ва рон ку не па дае. А ён 

упаў... Я на ма ца ла ўшчыль нен не ў 

гру дзях. Пай шла да ўра ча, ён ска-

заў ла жыц ца на апе ра цыю. Прай-

шла і апра мень ван не, і гар мо на тэ-

ра пію, і тар гет ную тэ ра пію — гэ та 

бы ла вель мі скла да ная пух лі на. Тое 

ж са мае са шчы та па доб най за ло-

зай праз дзе вяць га доў. Пер шая 

хва ро ба ў мя не бы ла вы яў ле на на 

трэцяй ста дыі, дру гая — на дру гой, 

і трэ цяя — на пер шай. Вось та кая 

стра тэ гія на па ні жэн не!

— Як вы да ве да лі ся пра рак 

шчы та па доб най за ло зы?

— Пад час УГД, якое што год 

раб лю комп лекс на — плат на. І ўсім 

раю яго пра хо дзіць, плюс бія хі міч-

ны ана ліз кры ві. Рак раз ві ва ец ца 

на пра ця гу не каль кіх га доў, і яму 

заў сё ды па пя рэд ні ча юць за па лен-

чыя ці ін шыя хва ро бы. Ана ліз кры ві 

мо жа ўка заць, што ў ар га ніз ме ёсць 

ней кі дыс ба ланс. Ка лі СОЭ (па каз-

чык хут ка сці ася дан ня эрыт ра цы-

таў. — Аўт.) на пра ця гу не каль кіх 

га доў не ў нор ме, не ча кай це, што 

прой дзе са мо. Гэ та зна чыць, што 

трэ ба шу каць пры чы ну.

— Вы не ба і це ся пад час аб сле-

да ван ня да ве дац ца пра страш ную 

на ві ну? Гэ та мно гіх спы няе ад па-

хо ду да ўра ча.

— Вось і прад стаў ні кі па зі тыў най 

псі ха ло гіі ка жуць мне, што я не га тыў-

на ду маю, ка лі раз гля даю дрэн ныя 

ва ры ян ты (усмі ха ец ца). Але я ця пер 

ве даю, што ма гу па чуць ад ура чоў 

усё, што за ўгод на. І заў сё ды пры кід-

ваю, якія ў мя не пла ны, і як я ма гу 

іх змя ніць. У мя не заў сё ды ёсць ліст 

ча кан ня па кні гах, філь мах. Ра зу мею, 

што ка лі бу дзе воль ны час, зма гу па-

чы таць, кі но па гля дзець. Кі но, да рэ чы, 

доб ры ан ты дэ прэ сант для лю дзей, 

якія пра хо дзяць хі мі я тэ ра пію. Ча сам 

свое ча со ва пра гле джа ны фільм дае 

ад ка зы на многія пы тан ні.

— Вы за да ва лі са бе пы тан не: 

ча му я?

— Мы ўсе гэ та пы тан не са бе за-

да ём, ка лі ўпер шы ню чу ем ды яг наз. 

Ка неш не, асаб лі ва ў ма ла до сці, 

уліч ва ю чы, коль кі гор дас ці ў мя не 

бы ло. Я ж зор ка, за вуч, да яко га 

ўся рэс пуб лі ка пры яз джае ву чыц ца! 

І ў ас пі ран ту ру я па сту пі ла, і муж у 

мя не бу дзе за мож ны — я шмат ча го 

пла на ва ла. Мне свое ча со ва тра пі лі-

ся пер шыя 12 вер шаў з сё май гла вы 

Еван гел ля ад Мат фея. І фо кус са 

знеш ня га ча ла ве ка пе ра мяс ціў ся на 

ўнут ра на га. У жніў ні, на пя рэ дад ні 

ма ёй пер шай апе ра цыі мой клас, 

які вы пус ціў ся са шко лы, са браў ся і 

пры ехаў да мя не ў Ба раў ля ны. Гэ та 

да ло мне столь кі на тхнен ня! Я іш-

ла ў апе ра цый ную і ўсмі ха ла ся, бо 

ў мя не дзе ці ста я лі пе рад ва чы ма. 

Зна чыць, неш та ў гэ тым жыц ці я 

па спе ла... Вуч ні мне рас каз ва лі пра 

лю дзей, якія пе ра нес лі рак і шмат 

га доў жы лі. Пры яз джа лі і мае ка легі. 

Я су тык ну ла ся з та кой коль кас цю 

кло па ту аб са бе ад лю дзей, ад якіх 

я ні чо га не ча ка ла... Май му хлоп цу, 

да рэ чы, не па трэб на бы ла хво рая 

жон ка. Праз два га ды, ка лі ўба чыў, 

што я жы вая, ха цеў на ла дзіць ад-

но сі ны, і та ды, маг чы ма, дзесь ці я 

па вя ла ся бе ня пра віль на — не здо-

ле ла пра ба чыць. Я зра зу ме ла сту-

пень сва ёй хо лад нас ці, да ды яг на зу 

я бы ла як снеж ная ка ра ле ва. І пад-

час хва ро бы я ўсвя до мі ла: коль кі б 

мне не за ста ло ся, я па він на жыць 

ін шым ча ла ве кам. Так я прый шла 

да ве ры. Усвя до мі ла каш тоў насць 

лю дзей, якія мя не акру жа юць.

— Ка лі вы прый шлі да дум кі 

ства рыць ар га ні за цыю для анка-

хво рых?

— На ват пас ля пер шай хва ро бы я 

не ста ла за кры ва цца, хоць мно гія так 

ро бяць. Я па мя та ла, як мае вуч ні рас-

каз ва лі пра ан ка па цы ен таў і як мне 

гэ та бы ло важ на па чуць. Я зра зу ме-

ла: воб раз жыц ця — гэ та не на пэў ны 

час, а на заў сё ды. У мя не на ра дзі ла ся 

ідэя жы вых пісь маў. Я ха це ла збі раць 

гіс то рыі лю дзей на дыс кі. Пас ля Юля 

Чар няў ская зра бі ла маё пісь мо асоб-

ным філь мам. І лю дзі ста лі тэ ле фа на-

ваць. Ад ной чы на круг лым ста ле з ан-

ко ла га мі я зра зу ме ла, што па трэб на 

ар га ні за цыя вы ле ча ных па цы ен таў, у 

тым лі ку і ўра чам. Во сен ню 2011 го да 

мы па ча лі пра во дзіць пер шыя су стрэ-

чы пад эгі дай жа но чай гра мад скай 

ар га ні за цыі. А 10 са ка ві ка 2014 го да 

быў за рэ гіст ра ва ны Цэнтр пад трым кі 

ан ка па цы ен таў.

— Што са мае страш нае ў ан-

ка зах вор ван ні? Якая па цы ен ту 

па трэб на да па мо га?

— Са мае важ нае — зра зу мець і 

пры няць, што з та бой гэ та зда ры ла-

ся. Усе мы ду ма ем, што гэ та па мыл-

ка, гэ та га не мо жа быць са мной. 

І ка лі я бу ду неш та ра біць, на прык-

лад, гро шы ах вя рую на даб ра чын-

насць і пра ля чу ся, дак лад на бу ду 

зда ро вы. І ка лі гэ та не спра цоў вае, 

па чы на ец ца дэ прэ сія. Ёсць лю дзі, 

якія ка жуць: па пра віў ся і за быў, як 

страш ны сон. На мой по гляд, гэ та 

ня пра віль на. Твой ра ней шы лад 

жыц ця пры вёў да та го, што імун-

ная сіс тэ ма не спра ві ла ся су праць 

ра ку. І ця пер за да ча, каб гэ та сі ту а-

цыя — ка лі імун ная сіс тэ ма ад ной чы 

да ла збой, і ён за фік са ва ны ў якас ці 

ды яг на зу — больш не паў та ры ла ся. 

Ка лі я ха чу за быць, гэ та зна чыць, я 

ні чо га не ха чу ў сва ім жыц ці мя няць: 

ні ў хар ча ван ні, ні ў фіз куль ту ры, ні 

ў псі ха эма цы я наль ным ста не. Та му 

гэ ты страш ны сон мо жа вяр нуц ца.

У ар га ні за цыі мы ро бім усё, каб 

аб лег чыць жыц цё ан ка па цы ен ту, 

каб гэ ты но вы лад жыц ця па бу да-

ваць. Мы вы пра ца ва лі ін фар ма-

цый ныя па ке ты з па ра да мі ад ура-

чоў, якія пла ну ем пра па ган да ваць 

шы рэй. Ча сам да стат ко ва ад на го 

зван ка, каб ча ла век су па ко іў ся і 

зра зу меў, што ён не адзін.

— Вы вя лі кую част ку жыц ця 

пры свя ці лі ба раць бе з ра кам і да-

па мо зе ан ках во рым. Вель мі скла-

да ная мі сія...

— Я шмат на гле дзе ла ся на тое, 

як лю дзі мар ну юць сваё жыц цё на 

пус тое. І са ма бы ла та кая ж у тым 

жыц ці. Але гэ та ўсё сы хо дзіць, аб-

лушч ва ец ца, ка лі ты ба чыш га лоў-

нае. І я шчас лі вы ча ла век, бо ве-

даю га лоў нае. І ёсць лю дзі, якія гэ та 

так са ма шу ка юць. Таму ра да, што 

на ша ар га ні за цыя мо жа да па маг чы 

та кім лю дзям.

ТРОЙ ЧЫ ВЫ ЖЫЦЬ

«Ура чы ні чо га 
не рэ ка мен да ва лі: 
ты вы ле чыў ся — жы ві 
як жыў. Ін тэр нэ ту яшчэ 
не бы ло. І я па ча ла зай мац ца 
па сіс тэ ме Ні шы ў вы кла дан ні 
Маі Га гу лан. Ця пер мно гія 
рэ чы ад туль на ву ко ва 
аб грун та ва ныя».

«Я зра зу ме ла, што вель мі 
люб лю сваю ма му, яна бы ла 
ма ёй га лоў най ма ты ва цы яй. 
Не маг ла са бе ўя віць, як яна 
пра во дзіць мя не ў апош ні 
шлях».
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Да таДа та

Транс план та цыі 
сэр ца — 
10 га доў

Бе ла рус кія кар ды ё ла гі 

ад зна ча юць 

дзе ся ці год дзе 

з мо ман ту пер шай 

у Бе ла ру сі пе ра сад кі 

сэр ца. Яна бы ла 

вы ка на на ў ноч з 12 

на 13 лю та га 2009 го да 

ў РНПЦ «Кар дыя ло гія». 

Па цы ент ку 

пра апе ры ра ваў 

пра фе сар, док тар 

ме ды цын скіх на вук, 

кар дыя хі рург 

Юрый АСТ РОЎ СКІ.

Транс план та цыя сэр-

ца — фі наль ная ста дыя ля-

чэн ня хра ніч най сар дэч най 

не да стат ко вас ці, ка лі ме ды-

ка мен тоз ным ці хі рур гіч ным 

ме та дам па цы ен ту ўжо не 

да па маг чы. Па ін фар ма цыі 

на мес ні ка ды рэк та ра па 

тэ ра пеў тыч най да па мо-

зе РНПЦ «Кар дыя ло гія» 

Алены КУР ЛЯН СКАЙ, за 

дзе ся ці год дзе ў Бе ла ру сі вы-

ка на на 326 транс план та цый 

сэр ца. Што год пра во дзіц ца 

ка ля 40 та кіх апе ра цый.

У 2016-м бе ла рус кія кар-

дыя хі рур гі ўзя лі чар го вую 

вяр шы ню. У ліс та па дзе яны 

пра вя лі апе ра цыю па пе ра-

са дцы комп лек су сэр ца-лёг-

кія. І сён ня та кія ўмя шан ні 

ва ўсім све це лі чац ца най-

скла да ней шы мі ў су свет най 

транс план та ло гіі. Па цы ен-

там стаў 32-га до вы муж чы-

на, у яко га ад на ча со ва раз-

ві ла ся і сар дэч ная, і лё гач-

ная не да стат ко васць. Са ма 

апе ра цыя доў жы ла ся ка ля 

9 га дзін, а за дзей ні ча на ў ёй 

бы ло ка ля 20 ме ды каў.

На да сяг ну тым бе ла рус кія 

кар дыя хі рур гі не спы ня юц ца, 

што год асвой ва ю чы но выя 

ме то ды кі. У кра са ві ку мі ну-

ла га го да бы лі пра ве дзе ны 

пер шыя не толь кі ў Бе ла ру-

сі, але і ў СНД апе ра цыі па 

ля чэн ні хра ніч най сар дэч-

най не да стат ко вас ці з вы-

со кай ры зы кай хі рур гіч на га 

ўмя шан ня. Гэ та ім план та-

цыя сіс тэ мы MіtrаСlір, якая 

па ка за на пэў най ка тэ го рыі 

па цы ен таў, якім ры зы коў на 

пра во дзіць ад кры тыя хі рур-

гіч ныя апе ра цыі. Та кое ўмя-

шан не па тра ба ва ла пэў ных 

на вы каў і ве даў, та му для 

пер шых ім план та цый у Бе ла-

русь за пра сі лі спе цы я ліс таў 

з Грэ цыі, а бе ла рус кія ўра чы 

ста жы ра ва лі ся ў Бель гіі.

У снеж ні мі ну ла га го да ў 

РНПЦ «Кар дыя ло гія» бы ла 

пра ве дзе на пер шая гіб рыд-

ная апе ра цыя па аме ры кан-

скай тэх на ло гіі. Бе ла рус кіх 

ка лег кан суль та ва лі спе цы я-

ліс ты з ЗША, а за пра цэ сам у 

аду ка цый ных мэ тах на зі ра лі 

кар дыя хі рур гі з ін шых кра ін, 

у тым лі ку Іс па ніі, Гер ма ніі і 

Іта ліі. Па цы ент кай ста ла жы-

хар ка Мін ска, у якой раз ві-

ла ся ішэ міч ная кар дыя мі я-

па тыя пас ля пе ра не се на га 

ін фарк ту з вя лі кай анеў рыз-

май ле ва га жа лу дач ка.

— Пры та кіх па та ло гі ях 

анеў рыз ма не ўдзель ні чае 

ў ска ра чэн ні сэр ца, вы клі-

кае сар дэч ную не да стат ко-

васць, што ска ра чае жыц цё 

па цы ен та. Рэ ду цы ра ван не 

(змян шэн не) анеў рыз мы 

пад аў жае жыц цё. Та кія апе-

ра цыі — бу ду чы ня кар дыя-

ло гіі, — рас ка заў та ды ды-

рэк тар РНПЦ «Кар дыя ло-

гія» Аляк сандр МРОЧАК.

Матэрыялы падрыхтавала Але на КРА ВЕЦ.


