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1. КОРОТКИЙ ОПИС ДЕЯКИХ 
ТЯЖКИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ

1.1. Ниркова недостатність у дітей

Нирка — це орган, який виконує дуже багато функцій. Хронічна

хвороба нирок (ХНН) — це незворотний стан, який поступово про�

гресує, та обумовлений порушенням функцій нирок, внаслідок про�

гресування захворювання сечової системи. Хронічна хвороба

нирок може проявлятися комплексом симптомів, що викликають

в результаті накопичення в організмі продуктів азотистого обміну,

порушення кислото�лужної рівноваги, розвитком анемії,  остеопа�

тії, артеріальної гіпертензії та змін у внутрішніх органах. Вона може

виникнути через багато факторів: спадкові, інфекційні, посттравма�

тичні, аутоімунні. Існує декілька стадій хронічної хвороби нирок.

Діти, які знаходяться у відділенні «Інтенсивної та еферентної тера�

пії хронічних інтоксикацій» Українського центру дитячої токсико�

логії інтенсивної та еферентної терапії НДСЛ «ОХМАТДИТ»,

мають термінальну, тобто останню стадію хвороби, при якій функ�

ція нирок практично втрачена на цій стадії. Без замісної ниркової

терапії діти жити не можуть. Ця терапія може виконуватися двома

методами: гемодіаліз та перитонеальний діаліз.

Гемодіаліз — це процес, коли апаратна «Штучна нирка» методом

діалізу очищує кров від токсинів, які знаходяться в організмі.

У дітей з ХНН процедури гемодіалізу виконуються постійно, 3–4 ра�

зи на тиждень. Саме тому такий метод лікування отримав назву

«програмний гемодіаліз». При цьому для кожної дитини існує

інндивідуальна програма гемодіалізу. Програма залежить від вели�

кої кількості чинників.

Іншим методом замісної ниркової терапії є перитонеальний діа�

ліз (ПД), що здійснюється через катетер, який вживляється в че�

ревну порожнину. Через нього вводиться розчин у розрахункових

об?ємах. За принципом дифузії токсини через очеревину потрапля�

ють у розчин і по цьому ж катетеру виводяться з організму. Також

для кожного пацієнта підбирається індивідуальна програма, яка

має функції замісної ниркової терапії та підбирається ідивдуальна

програма.

Кожен з цих методів має показання та протипоказання щодо

вибору, та призначення.
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Для дитини, яка знаходиться у відділенні, може існувати де�

кілька шляхів подальшого лікування: 1) після виписки з лікарні

«ОХМАТДИТ» скерування на подальший нагляд та лікування здій�

снюється за місцем проживання.  2) підготовка та трансплантація

органу.

Хронічна хвороба нирок в останній стадії (термінальній) — це

образ життя, при якому діти отримують ниркову терапію, та постій�

но прив?язані до методики, яка очищує організм від шкідливих

токсинів.

1.2. Дитячий церебральний параліч

1.2.1. Дитячий церебральний параліч — загальна інформація

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) є збірним терміном для

групи захворювань, які проявляються в першу чергу порушеннями

рухів, рівноваги та положення тіла. Церебральний параліч спричи�

няється порушенням розвитку мозку або пошкодженням однієї чи

декількох його частин, які контролюють м’язовий тонус та моторну

активність (рухи). Перші прояви ураження нервової системи

можуть бути очевидними вже після народження, а ознаки форму�

вання ДЦП можуть виявлятися ще в грудному віці. Діти з цере�

бральними паралічами переважно відстають у своєму моторному

розвитку і пізніше досягають таких віх моторного розвитку, як

перевертання, сидіння, повзання та хода.

Спільним для всіх пацієнтів з церебральними паралічами

є складнощі контролю над свідомими рухами та координуванням

роботи м’язів. Через це навіть простий рух є складним до виконан�

ня при ДЦП. Церебральні паралічі можуть проявлятися підвищен�

ням м’язового тонусу (гіпертонією або спастикою) або його пони�

женням (гіпотонією м’язів), неконтрольованими мимовільними

рухами (гіперкінезами), порушеннями рівноваги, координації,

утриманням положення тіла. Це затрудняє оволодіння мовою, акту

ковтання, ходи, та багатьох інших функцій. Часто моторні пору�

шення супроводжуються затримкою розумового розвитку, судома�

ми, порушенням дихання, порушенням травлення та контролю за

сечовиділенням і випорожненням кишечника, труднощами при

прийомі їжі, частим карієсом, деформаціями скелету, проблеми зі

слухом та зором, також в подальшому формують розлади поведінки

та труднощі в навчанні. Вираженість цих порушень коливається

в широких межах від дуже незначних, майже непомітних проявів до

виражених грубих порушень функції. Хоча вираженість вищезгада�



них проблем може збільшуватися або зменшуватися протягом часу,

але загалом вважається, що це захворювання не прогресує і стан

хворих не погіршується.

Виділяють наступні типи церебральних паралічів:

Спастичні (пірамідні) форми: підвищення м’язового тонусу

є визначальним симптомом цього типу. М’язи є напруженими, ту�

гими (спастичними), а рухи є незграбними або неможливими.

В залежності від того, яка частини тіла поражається спастичні

форми ДЦП поділяються на: диплегію (обидві ноги), геміплегія

(одна сторона тіла) або тетраплегія (все тіло). Спастичні форми

є найпоширенішими і на них припадає біля 70–80 % випадків.

Дискінетична (екстрапірамідна) форма проявляється порушен�

ням координації рухів. Виділяється два основних її підтипи:

– Атетоїдна (гіперкінитична) форма проявляється повільними

або швидкими неконтрольованими рухами, які можу про�

являтися у будь�якій частині тіла. включаючи обличчя, рот та

язик. Приблизно 10–20 % випадків ДЦП відносяться до

цього типу.

– Атактична форма характеризується порушенням рівноваги та

координації. Якщо такий хворий може ходити, то хода є нев�

певнена і хитка. Пацієнти з цією формою мають проблеми із

виконанням швидких рухів та рухами, які вимагають тонкого

контролю, як наприклад письмо. Така форма складає 5–10 %

випадків ДЦП.

Багато осіб з церебральними паралічами мають нормальний, або

вище середнього рівень інтелекту. Їхня здатність проявити свої

інтелектуальні здатності може бути обмеженою через складності

в спілкуванні. Всі діти з церебральними паралічами, незалежно від

рівня інтелектуального розвитку, здатні суттєво розвивати свої

можливості при відповідному лікуванні, фізичній реабілітації та

логопедичній корекції. Незважаючи на досягнення сучасної меди�

цини, церебральні паралічі залишаються важливою проблемою.

Кількість людей з ДЦП збільшується у всьому світі. Можливо, це

відбувається за рахунок того, що більше недоношених дітей вижи�

ває. Зараз на тисячу населення в середньому нараховується 2–3

дітей з дитячим церебральним паралічем. Церебральний параліч

однаково часто спостерігається в  різних етнічних та соціо�еконо�

мічних групах. 

Коли  необхідно звертатися за медичною допомогою:

Якщо дитина народилася передчасно, мала низьку вагу при

народженні, або були укладнення під час вагітності або пологах, він

або вона буде перебувати під ретельним наглядом протягом довго�

5
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го часу. Будь�яка з наступних скарг буде приводом для візиту з ди�

тиною до лікаря:

– судоми або пароксизми, що повторюються;

– надзвичайно уривчасті, різкі, неузгоджені або повільні рухи;

– коли дитина здається надзвичайно напруженою або, з іншого

боку, млявою  і в’ялою;

– не блимає очами у відповідь на гучні звуки у віці 1 місяця;

– не повертає голову в бік звуку у віці 4 місяці;

– не дотягується до іграшки у віці 4 місяці;

– не сидіть у віці 7–8 місяців;

– не говорить лепетні слова у віці 12 місяців;

– не бере в праву чи ліву руку іграшки у віці до 12 місяців;

– має косоокість (одне око вивернуті всередину або назовні).

– не ходить або ходить незвичною ходою, хитається або встає на

носки чи приводить передню частину стопи.

Це лише деякі з найбільш очевидних прикладів проблем, які

можуть сигналізувати про наявність церебрального паралічу. Бать�

ки повинні говорити  про виявлені проблеми, які вказують на від�

сутність контролю м’язів і рухів.

1.2.2. Діагностика церебрального паралічу

Якщо у дитини є проблеми, які припускають  дитячий цере�

бральний параліч, він чи вона будуть піддаватися ретельній оцінці.

Не існує медичних тестів, що підтверджують діагноз «дитячий

церебральний параліч». Діагноз ставиться на основі різної інфор�

мації, зібраної лікарем.

Ця інформація включає в себе докладну інформацію про захво�

рювання батьків дитини, медичні проблеми матері до і під час

вагітності, а також докладний звіт про вагітність, пологи та період

новонародженості.

Батькам буде запропоновано пов’язати докладно медичні про�

блеми дитини та її розумовий і фізичний розвиток.

У батьків дитини можуть виникнути  інші питання. Дуже важли�

во отримати відповідь на всі ці питання, як можливо, так як відпо�

віді можуть допомогти дитині.

Лабораторні дослідження: різні аналізи крові і сечі можуть бути

запропоновані, якщо фахівець підозрює, що порушення розвитку

дитини пов’язані з хімічними, гормональними чи метаболічними

проблемами. Аналіз хромосом дитини, в тому числі визначення

каріотипу та конкретні тестування ДНК, можуть бути необхідні,

щоб виключити генетичний синдром.
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Інструментальні методи дослідження:
Ці дослідження дають уявлення про структурні зміни і їх часто

називають нейровізуалізацією. В багатьох випадках вони можуть

допомогти визначити причину і ступінь церебрального паралічу.

Вони повинні бути зроблені якомога раніше, так що відповідне

лікування, якщо показане, може бути почато негайно. Багато дітей

з легкими проявами дитячого церебрального паралічу не мають

ніяких видимих аномалій мозку.

•УЗД головного мозку (НСГ) — використовує звукові хвилі не�

шкідливі для виявлення певних типів структурних і анатомічних

аномалій. Наприклад, воно може показати крововиливи або озна�

ки ішемії, викликані браком кисню головного мозку. Ультразвук

часто використовується при роботі з новонародженими, яким не

можна провести КТ або МРТ.

•Комп’ютерна томографія (КТ) головного мозку — сканування,

схоже на рентгенівське, але показує більш детально і дає більш

об’ємне зображення;  виявляє  вади розвитку, крововиливи  у немо�

влят більш чітко, ніж ультразвук.

•МРТ головного мозку — це найкращий метод нейровізуалізаціі

для виявлення структурних змін головного мозку. Для проведення

дослідження часто необхідно вводити дитину у медикаментозний сон.

•МРТ спинного мозку може бути необхідним у дітей з м’язової

спастичностю в ногах, порушенням функцій кишківника  і сечово�

го міхура, які припускають аномалії спинного мозку. Такі аномалії

можуть або не можуть бути пов’язані з дитячим церебральним

паралічем.

При певних обставинах, лікар може провести інші дослідження:

– електроенцефалографія (ЕЕГ) відіграє важливу роль у діагно�

стиці припадків. Високий індекс підозри необхідний для того,

щоб виявити несудомні  або мінімально судомні напади. Це

може бути CP�двійник, який легше лікувати, якщо лікування

розпочато рано.

– електроміографії (ЕМГ) і нервова провідність (NCS) можуть

бути корисними для визначення рівня ураження.

1.2.3. Лікування церебрального паралічу

Не існує єдиного методу для лікування дитячого церебрально�

го паралічу. Однак, інвалідність, пов’язана з церебральним пара�

лічем, може бути зменшена, завдяки ранньому виявленню і по�

стійному лікуванню. Багато різних методів лікування доступні,

більшість під наглядом лікаря�спеціаліста або інших суміжних
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професій. Не всі з цих методів підходять для всіх дітей з цере�

бральним паралічем. Режим терапії і реабілітації для конкретної

дитини з церебральним паралічем мають бути адаптовані для

задоволення потреб дитини і можливостей родини. Родина і ко�

манда спеціалістів повинні працювати разом, щоб вибрати тільки

ті процедури, які допоможуть в реабілітації дитини. У той час як

специфічна терапія допомагає дитині розвивати конкретні нави�

чки та здібності, загальною метою лікування є допомогти людині

з діагнозом ДЦП реалізувати свій величезний потенціал фізично,

розумово і соціально. Це досягається за допомогою різних під�

ходів управляється командою професіоналів. Догляд за дітьми

з церебральним паралічем складний, що вимагає цілого ряду різ�

них служб і фахівців. Комплексна програма реабілітації може

включати в себе фізіотерапію, використання спеціального облад�

нання, а також спастичності лікування. Ця програма розробляєть�

ся під контролем фахівця з реабілітаційній медицині (фізичний

терапевт).

Фізична терапія включає в себе розтяжку, фізичні вправи та інші

види діяльності, які розвивають м’язову силу, гнучкість і контроль.

Мета полягає в максимізації функції і звести до мінімуму форму�

вання контрактури. Основна увага приділяється розробці конкрет�

них навичок, таких як контроль голови, повзання, сидіння без

підтримки, ходьба. Брекети, шини, а також зліпки можуть бути ви�

користані для досягнення цих цілей. Спеціальне обладнання, яке

може бути корисним для людей з ДЦП включає в себе спеціальні

стільці, пристроїв для утримання пози, налаштовані інвалідні коля�

ски, скутери і трицикли. Спастичність м’язів можна лікувати меди�

каментозним шляхом. Скорочення спастичності може поліпшити

діапазон руху, зменшити деформацію, поліпшити відповідь на про�

фесійну і фізичну терапію і відстрочити необхідність хірургічного

втручання.

Трудотерапія: професійний лікар допомагає дитині отримати

фізичні навички, він або вона повинен працювати і стати як можна

більш незалежні в повсякденному житті. Приклади: годування,

самообслуговування.

Мовна терапія (логопедичний супровід): ця терапія допомагає

дитині подолати проблеми комунікації. У багатьох дітей з цере�

бральним паралічем є мовні проблеми  через неконтрольовані рухи

м’язів рота (дизартріі). Мовна терапія допомагає розвивати ті

м’язи, що поліпшує мову. Сурдологічний супровід приносить

користь дітям із втратою слуху. Дітям, які не можуть говорити,

може допомогти  комп’ютерний синтезатор голосу.
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Проблеми із зором: спостерігаються офтальмологом і в разі

необхідності коригуються апаратним або хірургічним шляхом

(косоокість).

Медикаментозна терапія:  включає в себе лікування всіх медич�

них проблем, пов’язаних з церебральним паралічем чи ні. Різні

фахівці можуть бути залучені для вирішення конкретних проблем.

Судоми: зустрічаються у дітей з церебральним паралічем на фоні

органічного ураження головного мозку. Вони не завжди добре кон�

тролюються за допомогою ліків. Призначення і корекцію лікуван�

ня проводить невролог.

Годування та проблеми з травленням: діти з церебральним пара�

лічем часто мають шлунково�стравохідний рефлюкс (печія, що

викликана регургітацією кислоти з шлунку у стравохід), а також

проблеми ковтання і харчуванням. Команда, що складається з ліка�

ря, який спеціалізується на хвороби органів травлення (гастроенте�

ролог), дієтолога оцінює стан харчування і призначає лікування.

Ковтання терапія допомагає дитині їсти і пити самостійно і допо�

магає запобігти прагнення. Дієта дитини повинна бути налаштова�

на для вирішення обмежень при ковтанні. Діти з важкими розлада�

ми ковтання вимагають годування через зонд.

Проблеми з диханням: діти з церебральним паралічем, можуть

мати проблеми з диханням, тому що м’язи, що контролюють ди�

хання часто відключені. 

1.2.4. Освітні послуги

Багато дітей із церебральним паралічем, навіть ті, хто має серед�

ній або вище середнього рівень  інтелекту, стикаються з проблема�

ми в когнітивній сфері, пов’язаними з мисленням, навчанням

і пам’яттю. Вони можуть скористатися послугами фахівця з нав�

чання. Такі фахівці можуть визначити конкретну програму навчан�

ня дитині, систему раннього втручання і подолюшу підготовку до

школи, і контролювати цей процес. У Сполучених Штатах ці по�

слуги надаються для дітей молодше 3�х років по встановленій

системі раннього втручання. Представники відповідних органів

будуть працювати з батьками по індивідуальному плану сімейних

послуг, або IFSP. Цей план описує потреби дитини та послуги, які

дитина буде отримувати для задоволення цих потреб. Освітні

послуги для дітей шкільного віку здійснюється системою держав�

них шкіл. Персонал в школі буде працювати з батьками за індивіду�

альним планом навчання (IEP) для дитини. Це може включати

в себе різні послуги, окрім викладання в класі. Переміщення для
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отримання всіх цих різних послуг може бути важким для батьків.

Можна звернутися до медичного соціального працівника.

Групи підтримки. Очевидно, що діти з церебральним паралічем

можуть мати дуже серйозні проблеми, але майже у всіх є потенціал,

щоб досягти успіху і створити щасливе життя для себе. Це не може

статися без зусиль, і вони потребують допомоги їх родин. Наро�

дження дитини з церебральним паралічем приносить багато проб�

лем. Воно й зрозуміло, — батьки, брати і сестри дитини з цере�

бральним паралічем можуть мати значне напруження. Батько може

відчувати почуття провини, гніву, тривоги і/або безнадійності.

Батьки можуть відчувати себе самотніми і невпевнені в тому, що

вони повинні робити.

Перш, ніж батьки можуть допомогти собі або своїй дитині, вони

повинні розробити відповідний план очікувань  і бути дуже організо�

ваними. Тільки тоді батьки дізнаються практичні способи впоратися

з проблемами дитини і використовувати ці методи на практиці. Але

не завжди легко вносити зміни. Іноді необхідно з кимось поговорити.

Це мета групи підтримки, яка складається з людей у подібних

ситуаціях. Вони зібралися разом, щоб допомагати один одному

і допомогти собі самим. Групи підтримки забезпечують упевне�

ність, мотивацію і натхнення. Вони допомагають батькам бачити,

що їх положення не є унікальним і не безнадійним, і це дає їм силу.

Групи підтримки також надають практичні поради щодо боротьби

з дитячим церебральним паралічем та навігацію медичних, освітніх

і соціальних систем, що батьки будуть використовувати для допо�

моги собі і своїй дитині. Перебувати в групах підтримки рекомен�

дується більшістю фахівців�психіатрів. Комплексне лікування

дитячого церебрального паралічу включає в себе застосування

медикаментозних засобів, засобів лікувальної фізкультури (фізичні

вправи, масаж, природні фактори природи: сонце, повітря, вода),

фізіотерапевтичних процедур, ортопедичну допомогу, навчання

навичкам самообслуговування та праці, заняття з соціальним педа�

гогом, дефектологом, логопедом і психологом.

З фізіотерапевтичних процедур застосовують тепло, — водо, —

світло, — магніто, — електролікування. Використовують також

акунпунктуро�терапію (голкорефлексотерапія), нейроортопедич�

ний корекцію (укладання, ортези, ортопедичні пристосування для

корекції пози і допомоги при пересуванні). Застосовують авторські

комплексні інтегральні моделі: В.І. Козявкіна — система інтенсив�

ної нейрофізіологічної реабілітації та К.А. Семенової — динамічна

пропріоцептивна корекція (костюми «Гравістат», «Гравітон»,

костюм «космонавта»).
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Також відомі:

– Войто�терапія — використання впливу на певні точки для

стимуляції мимовільних рухів.

– Бобат�терапія — система фізичних вправ для поліпшення

фізіологічного дозрівання. Також використовується іпотерапія (ліку�

вання кіньми), дельфінотерапія. Можливо поєднання чинників

впливу на організм дитини під час санаторно�курортного лікування.

Матеріал підготовлено на основі інформації зі сторінки eMedici�
neHealth одного з найбільших світових джерел медичної інформації для
пацієнтів http://www.emedicinehealth.com/articles/32062�1.asp

1.3. ВІЛ / СНІД

1.3.1. Соціальне значення проблеми ВІЛ / СНІД

На превеликий жаль, незважаючи на зусилля спеціалістів в об�

ласті ВІЛ, неурядових організацій, що працюють в данній сфері,

світової та української спільноти, епідемія ВІЛ�інфекції в Україні

поширюється. Так, вірусом імунодефіциту людини тепер інфіку�

ються не лише маргінальні прошарки суспільства (люди, які мають

досвід вживання ін’єкційних наркотичних речовин, чоловіки, що

мають статеві відносини з чоловіками та люди секс�бізнесу), але

й соціально збережені, суспільно свідомі громадяни. На сьогодніш�

ній день в Україні нараховується близько 3�х тисяч виявлених

ВІЛ�інфікованих дітей. Кількість дітей. які мають ВІЛ�інфекцію,

але данний діагноз у них не встановленний, невідома. Завдяки

стигматизації та дискримінації по відношенню до ВІЛ�позитивних

людей, данна проблема в нашій країні є не тільки і не настільки

медичною, як соціальною. В зв’язку з цим дати згоду на власне

тестування або на тестування власної дитини на наявність ВІЛ�ін�

фекції викликає у людей тривогу та страх. Крім того, досить неви�

сокий рівень обізнаності щодо шляхів передачі ВІЛ, можливого

в разі необхідності лікування, можливої тривалості життя з ВІЛ,

можливості народження неінфікованої дитини у ВІЛ�позитивних

батьків також робить свою справу не на користь тестування.

1.3.2. Класифікація ВІЛ7інфекції у дітей

Потрібно зазначити, що діти залишаються дітьми, навіть

ВІЛ�інфіковані. Тому вони мають право переносити абсолютно
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всі захворювання, притаманні імунокомпетентним (неінфікова�

ним) дітям. Однак за відсутністю специфічного лікування можливе

приєднання притаманних ВІЛ�інфекції захворювань. Деякі з них

перераховані нижче. Основною класифікацією, яка широко засто�

совується в Україні, вважається класифікація Всесвітньої організа�

ції охорони здоров’я (ВООЗ), переглянута і оновлена в 2005 році.

Клінічну стадію ВІЛ�інфекції у дітей визначає лікар після прове�

дення необхідних обстежень (напр., огляду дитини, лабораторних

досліджень, тощо). 

Розрізняють 4 клінічні стадії перебігу ВІЛ�інфекції у дітей (Клініч�

ний протокол з лікування опортуністичних інфекцій та ВІЛ�асоційо�

ваних захворювань у ВІЛ�інфікованих та хворих на СНІД дітей,

затверджений наказом МОЗ України від 07.04.2006 р. № 206, 2006 р.):

Клінічна стадія 1.
Безсимптомна. При цій стадії в організмі дитини є ВІЛ�інфек�

ція, але у дитини, як правило, немає признаків та симптомів, харак�

терних для ВІЛ. В деяких випадках є персистуюча генералізована

лімфаденопатія. Відсутнє пригнічення імунної системи.

Клінічна стадія 2.
У ВІЛ�інфікованої дитини можуть спостерігатись одне або

декілька неспецифічних станів (збільшення лімфатичних вузлів,

збільшення печінки/селезінки, себорейний дерматит, паротит, ре�

цидивна або хронічна інфекція верхніх дихальних шляхів, синусит

або середній отит, оперізуючий лишай, тощо). Для данної стадії

характерне помірне пригнічення імунної системи.

Клінічна стадія 3.
Відносяться стани, попередній діагноз яких можна встановити

на підставі клінічних проявів та простих досліджень (помірна гіпо�

трофія, яку важко пояснити та яка неадекватно відповідає на стан�

дартну терапію; непояснена персистуюча діарея (14 днів та біль�

ше); непояснена персистуюча гарячка, яка триває більш ніж один

місяць; кандидоз ротоглотки (окрім новонароджених); оральна

волосатоклітинна лейкоплакія; легеневий туберкульоз та ін.) та

стани, при яких необхідні підтверджуючі дослідження (хронічні

захворювання легенів асоційовані з ВІЛ�інфекцією, включаючи

бронхоектази; лімфоїдний інтерстиціальний пневмоніт (ЛІП);

анемія (<80 г/1) та/або нейтропенія (<1000/мм3) та/або тромбоци�

топенія (<50 000/мм3), які тривають більш ніж 1 місяць). 

Клінічна стадія 4.
Характеризується важким ступенем пригнічення імунної систе�

ми. Відносяться стани, попередній діагноз яких можна встановити

на підставі клінічних проявів та простих досліджень (важке висна�
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ження або важка гіпотрофія, яка не відповідає на стандартне ліку�

вання; пневмоцистна пневмонія; важкі рецидивуючі, ймовірно,

бактеріальні інфекції;  позалегеневий туберкульоз, саркома Капо�

ші, кандидоз стравоходу, ВІЛ�асоційована енцефалопатії та ін.) та

стани, при яких необхідні підтверджуючі дослідження (CMV�ін�

фекція; позалегеневий криптококоз, включаючи менінгіт; ізоспо�

роз; кандидоз трахеї, бронхів або легенів; лімф ома головного мозку

або неходжкінська В�клітинна лімфома; прогресуюча мультифо�

кальна лейкоенцефалопатія; ВІЛ�асоційовані кардіоміопатія або

нефропатія та ін.). 

ВІЛ�асоційована енцефалопатія — синдром ураження нервової

системи, що виникає внаслідок безпосередньої руйнівної дії ВІЛ на

центральну нервову систему і проявляється у формі емоційних,

когнітивних, рухових, мовних порушень, негативних змін в здатно�

сті до навчання, опанування навичок, поведінці.

Завдяки тому, що на сьогоднішній день в світі, і в нашій країні

існує специфічне лікування ВІЛ�інфекції (антиретровірусна терапія),

ВІЛ�інфекція перестала бути смертельним захворюванням, а стала

хронічним. При високій прихильності до прийому препаратів (при�

йомі ліків вчасно, без пропусків, згідно рекомендацій)  ВІЛ�інфікова�

ні діти нічим не відрізняються від неінфікованих однолітків: вони

ростуть та розвиваються аналогічно одноліткам, відвідують дитячі

садки, школи, різноманітні секції. Навіть якщо ВІЛ до початку АРТ

встиг вплинути на нервову систему та розвинулась ВІЛ�енцефалопа�

тія, завдяки індивідуальному комплексному підходу до кожного

випадку (прийом АРТ, курси масажу, ЛФК, психолого�педагогічна

корекція, арт�терапія, тілесно�орієнтована терапія та ін.), розвиток

дитини можливо відновити. Мало того, в той час, як ВІЛ перебуває

під контолем АРТ, данна категорія дітей (а тим паче дорослих людей)

абсолютно безпечна в епідемічному плані. Одним з основних вагомих

факторів задля підтримки прихильності до прийому ліків є небайду�

же, безосудне, толерантне ставлення з боку оточуючих, їх підтримка.

Адже ВІЛ�інфіковані діти мають повне право на те, щоб бути повно�

цінними членами нашого суспільства.

1.4. Діти та цукровий діабет

Діагноз «цукровий діабет» зазвичай вводить батьків у шок: відте�

пер і на довгі роки малюк стане бранцем безлічі жорстких правил

і обмежень. З одного боку, це дійсно так, але з іншого — вам цілком

під силу зробити життя своєї дитини повноцінним і щасливим! 
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Що це таке? Під загальною назвою «цукровий діабет» лікарі

об’єднують відразу декілька захворювань. У кожного з них свої

причини, але ось ознаки вони мають схожі: через повну або відно�

сну нестачу в організмі гормону інсуліну вміст глюкози в крові

підвищується. В результаті людину постійно мучить спрага, вона

багато п’є, бігає в туалет «по�маленькому» і в цілому почуває себе

погано через грубе порушення обміну речовин. Найчастіше лікарі

мають справу з цукровим діабетом 1�го і 2�го типів, інші види не так

поширені. Як правило, діабетом 2�го типу страждають дорослі, але

останім часом він становиться поширеним і у дітей; у малюків це

захворювання може проявлятися у ряді рідкісних генетичних син�

дромів. А от безпосередньо «дитячою» проблемою вважається цук�

ровий діабет 1�го типу (далі — ЦД1), про який ми і поговоримо.

В даний час прийнято вважати, що причина виникнення ЦД1 —

генетична схильність. В певний момент під дією зовнішніх факто�

рів (стрес, вірусні інфекції та ін.) в роботі імунної системи відбу�

вається збій, але визначити і запобігти настанню цього «години Х»,

на жаль, не можуть ні батьки, ні лікарі. Організм починає виробля�

ти антитіла до власних клітин — в даному випадку, до клітин під�

шлункової залози, які й виробляє інсулін. Поступово ці клітини

гинуть, зрештою, настає момент, коли ті, що залишилися «в живих»

вже не можуть виробляти необхідну кількість гормону і вуглевод�

ний обмін неминуче порушується. Глюкоза не надходить всередину

клітин, а накопичується в крові — згодом через це дуже страждають

судини очей і нирок, виникають незагойні ушкодження шкіри,

порушується робота мозку та периферичної нервової системи —

загалом, наступають по�справжньому важкі часи.

Найперші симптоми ЦД1 легко пропустити — всі діти періодич�

но відчувають слабкість і втому, та й «стрибки» апетиту і коливання

ваги трапляються практично у кожного малюка. Але якщо ви помі�

тили, що дитина раптом почала дуже багато пити, якщо він став

писати частіше звичайного, а обсяг сечовипускання збільшився (це

можна відстежити тільки у діток, які «ходять на горщик») — термі�

ново до лікаря! Краще перестрахуватися, ніж упустити початок хво�

роби, тим більше що далі вона розвивається вкрай гостро: дитина

різко слабшає, у неї починає боліти живіт (не завжди), а з рота з’яв�

ляється запах ацетону. Крім того, у малюка плутається свідомість,

і він може несподівано знепритомніти — якщо справа дійшла до

таких симптомів, негайно викликайте «швидку»!

Деякі з перерахованих ознак навіть досвідчені лікарі можуть

прийняти за прояв інфекційного захворювання або, наприклад,

розвиток апендициту. Тому обов’язково попросіть лікарів виміряти
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рівень глюкози в крові дитини — в умовах «швидкої допомоги» це

робиться спеціальним портативним апаратом — глюкометром.

Лікування ЦД1 полягає в додатковому введенні інсуліну: без цієї

процедури організм малюка просто не зможе нормально функціо�

нувати. Але для вирішення проблеми одних ін’єкцій, зрозуміло,

недостатньо.

Перш за все, вам доведеться по�новому організувати харчування

дитини — і в першу чергу привчити дитинку приймати їжу по годи�

нах. Звичайно, обідати й вечеряти точно за розкладом буде вдавати�

ся не завжди, але по можливості намагайтеся дотримуватися певно�

го графіка (як правило, він безпосередньо залежить від часу дії

інсуліну, що вводиться в ін’єкціях). Особливість дієти при ЦД1 —

харчування просто має бути збалансованим, але це ж абсолютно

стандартна рекомендація! Труднощі підстерігають батьків в іншо�

му: доведеться навчитися скрупульозно підраховувати кількість з’ї�

дених дитиною вуглеводів.

Для цього придумали систему «хлібних одиниць» (ХО) і склали

спеціальні таблиці, де можна перевірити, скільком ХО відповідає

дана кількість того чи іншого продукту (1 ХО — це 10–12 грамів

вуглеводів). Спершу розрахунки будуть даватися з трудом, але неза�

баром — будьте певні! — стануть звичними.

Основні правила харчування для дітей з ЦД1: уникати вуглеводів,

які швидко засвоюються і миттєво піднімають рівень глюкози крові

(в цьому випадку інсулін, введений до їжі, може і не встигнути подія�

ти). Слід взагалі виключити з раціону солодкі напої, а цукерки та інші

ласощі давати в мінімальних кількостях — і тільки після основного

прийому їжі або при фізичному навантаженні. Рекомендована добо�

ва кількість ХО залежить від віку дитини, також слід намагатися уни�

кати продуктів, які складно «розкласти» на «хлібні одиниці».

Щоб малюк міг нормально жити, грати і спілкуватися з однолі�

тками, вам необхідно постійно «тримати руку на пульсі» — і, перш

за все, регулярно вимірювати рівень глюкози в крові. Робиться це

за допомогою глюкометра –зараз відомо безліч таких приладів,

вони маленькі, легкі і користуватися ними дуже просто. Можливо,

спочатку дитинка буде чинити опір — кому сподобається часте про�

колювання пальцю — та й вам самим буде шкода власне чадо, але

нічого не поробиш, доведеться звикнути — здоров’я дорожче.

Є спеціальні «вистрілюючі» глюкометри — тонка голка захована

усередині пристрою: малюк її не бачить, тому переносити «екзеку�

цію» йому набагато легше.

Вимірювати рівень цукру можна де завгодно, навіть на вулиці

під час прогулянки — потрібно лише попередньо протерти палець
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малюка спиртовою серветкою. Процедуру проводять 4–8 разів на

добу: перед їжею, до і після фізичних навантажень, а іноді і вночі,

під час сну. Всі дані слід записувати в спеціальний щоденник само�

контролю, туди ж необхідно заносити відомості про прийняті

«хлібні одиниці» і про введений інсулін.

Поступово ви помітите закономірність між дозою гормону, кіль�

кістю з’їденого і рівнем цукру в крові — і навчитеся утримувати

показники в необхідних рамках. Це досить непросте заняття, але ви

впораєтеся! Безумовно, малюка буде постійно спостерігати і ендо�

кринолог, так що сміливо звертайтеся до нього за будь�якими пора�

дами. Останнім часом зявилися нові досягнення медицини, що

допомагають полегшити контроль ЦД і його лікування. Йдеться

зокрема, про застосування пристрою для постійного моніторингу

глюкози і помпової інсулінотерапії. Постійний моніторинг глюко�

зи надає повну картину коливань глікемії протягом всієї доби.

Помпова терапія дозволяє досить точно імітувати нормальну добо�

ву динаміку секреції інсуліну завдяки можливості постійного вве�

дення інсуліну протягом доби, з додатковими болюсами на прийо�

ми їжі. Також вона дає можливість більш гнучкого і точного

введення інсуліну в порівнянні з багаторазовими його ін’єкціями

протягом доби.

За матеріалами сайту 
http://www.dobro�tv.com/articles/55/471�diti_ta_cukrovii_diabet.html

1.5. Лейкемія дитяча

Лейкемія — різновид раку, при якому кількість білих кров’яних

клітин в організмі постійно росте. Існує чотири основні типи лей�

кемії, з якої два гострих (раптові спалахи) і два, — хронічні (повіль�

них і прогресуючих). Хронічна лейкемія рідко спостерігається

у людей молодше 20 років, але гостра зустрічається як у дітей, так

і у дорослих. Близько 85% випадків дитячої лейкемії складає гостра

лімфобластна лейкемія (ГЛЛ), на другому місці стоїть гостра міелоб�

ластна лейкемія (ГМЛ). Найпоширеніша форма дитячої лейкемії —

гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ). Зазвичай вона спостерігаєть�

ся у дітей у віці від 2 до 5 років.

Які причини викликають лейкемію? Причини лейкемії точно не

з’ясовані, але є ряд гіпотез. До можливих причин відноситься реак�

ція на збудників інфекції, дії радіації, хімічних речовин або елек�

тромагнітних полів (ліній електропередачі), а також спадкові чин�
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ники. Місця скупчення хворих лейкемією виявляються в деяких

районах, що дозволяє говорити про радіаційну природу хвороби.

Іноді захворюваність лейкемією росте серед людей, які з міста

переселилися в сільську місцевість. Згідно однієї теорії, присут�

ність колишніх городян збільшила схильність місцевих жителів

хвороби. У домашніх і лабораторних тварин виявлені віруси, що

викликають лейкемію. Захворюваність дитячою лейкемією зросла

в останні 20–З0 років. 

Які симптоми захворювання? Вчасно почате лікування збільшує

шанси на ремісію або повне лікування. До симптомів відносяться:

– Надмірна і стійка стомлюваність.

– Задишка.

– Біль в кістках і суглобах рук і ніг.

– Рецидивуючі і стійкі інфекції.

– Синяки, що незвично довго зберігаються.

– Здуття живота.

– Кровоточивість ясен або кров у фекаліях. Увага: негайно звер�

ніться до лікаря, якщо помітите у дитини будь�які з цих сим�

птомів або лихоманку, яка тримається довше 5–7 днів.

Діагностика лейкемії
При підозрі на лейкемію дитина повинна пройти обстеження

в лікарні. Повторні аналізи крові роблять, щоб визначити зміст

червоних і білих клітин і тромбоцитів, а також виявити клітинні

відхилення. Діагноз підтверджують за допомогою біопсії кістково�

го мозку. Тип лейкемії визначається за результатами дослідження

хромосом леикемічних клітин, а також по антитілах до них.

Як розвивається лейкемія? При лейкемії різко збільшується

кількість білих кров’яних клітин, при кожному виді лейкемії росте

число клітин певного типу. Діагностика ускладнюється тим, що у

кожного виду лейкемії є свої варіанти.

Лікування проводиться за певною схемою, при цьому заповню�

ються бракуючі елементи крові, коригується опірність організму,

що знижує вірогідність ускладнень, а також здійснюється відповід�

на психотерапія відносно хворого і його родичів.
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2. ЩО РОБИТИ БАТЬКАМ, 
У ЯКИХ ЗАХВОРІЛИ ДІТИ. 

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

Загальні поради

Коли ви дізнаєтеся, що у вашої дитини затримка в розвитку або

інша інвалідність, яка може бути — а може і не бути — точно вста�

новлена, це для вас не просто інформація, це «Звістка». Повідо�

млення про те, що у вашої дитини проблеми в розвитку — це удар.

Хтось порівняв би ці дні з відчуттям чорного мішка, надітого на

голову, який заважає бачити, чути і думати. Один батько описав

свої відчуття, як «удар ножем у серце». Може бути, ці описи зда�

дуться занадто драматичними, але вони, навпаки, недостатньо

повно описують ті емоції, які переповнюють серця і думки батьків,

коли вони дізнаються «погані» новини про свою дитину. Сім’я

вступає в життя, повне сильних емоційних переживань, важких

виборів, взаємодії з різними фахівцями і постійної потреби в ін�

формації і послугах. Спочатку батьки можуть розгубитися, відчути

себе самотніми, не знаючи, з чого почати, де шукати інформацію,

просити допомоги і розуміння. Ми допоможемо батькам почати

пошук інформації, ми також сподіваємося, що інформація буде

корисною і фахівцям, що працюють з сім’ями, допомагаючи їм

усвідомити, як поява дитини з інвалідністю може вплинути на

життя сім’ї.

Можна зробити багато чого, щоб допомогти собі і родині в ці

дні. Для того, щоб зрозуміліше обговорити корисні речі, які можуть

допомогти вам пережити цей складний період, давайте спочатку

розглянемо типові реакції.

2.1. Типові реакції

Більшість батьків, дізнавшися про інвалідність своєї дитини, реа�

гують схожим чином. Перша реакція — неприйняття: «це не могло

трапитися зі мною». Неприйняття швидко змінюється злістю, яка

може бути спрямована на медичних працівників, які розповіли вам

про інвалідність дитини. Злість може вплинути і на взаємини між

подружжям, з дідусями і бабусями, з іншими важливими для сім’ї
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родичами. Таке відчуття, що злість — найсильніше почуття, через яке

проходять усі. Її породжує почуття великого горя та величезної нес�

подіваної втрати, яку неможливо пояснити або побороти.

Страх — ще одна реакція. Люди більше бояться невідомості, ніж

знання, точна інформація про діагноз та перспективи дитини

в майбутньому лякає менше, ніж невідомість. У будь�якому випад�

ку, однак, страх за майбутнє дитини — це почуття, що випробову�

ється усіма: яким буде дитина в п’ять, дванадцять, двадцять один?

Що з ним буде, коли я помру? Потім виникають інші питання: «Він

колись вивчиться? Чи зможе він закінчити школу? Чи зможе він

любити, жити, сміятися, робити все те, про що ми мріяли?»

Інші питання без відповідей породжують страх. Батьки бояться, що

стан дитини може бути найгіршим. Протягом кількох років ми

спілкувалися з батьками, які говорили, що їх думки були виключно

песимістичні. В голову приходять спогади про людей з інвалідні�

стю, зустрінутих раніше. Є страх неприйняття з боку суспільства,

страх того, як така ситуація вплине на життя братів чи сестер, вини�

кають питання, чи будуть ще діти в цій сім’ї, сумніви в тому, чи буде

чоловік або дружина любити цю дитину. Такі думки можуть просто

збентежити людини.

Далі — почуття провини і занепокоєння з приводу того, що во�

ни — батьки — могли стати причиною інвалідності дитини. Вони

думають: «Я зробив щось не так? Я покараний за щось? Я недостат�

ньо стежила за собою під час вагітності? Стежила чи моя дружина

за собою під час вагітності?» 

Іноді почуття провини може виражатися в релігійному аспекті

у вигляді покарання або кари Божої. Часто батьки, плачучи, запи�

тують: «Чому я? Чому моя дитина? Чому Бог дав це мені?». Як часто

ми піднімаємо очі до неба і запитуємо, що ж ми зробили, щоб

заслужити таке випробування. Одна молода мама якось сказала:

«Я відчуваю себе такою винуватою, адже жодного разу в житті

у мене не було труднощів і поневірянь, а зараз Бог дав це мені».

Тривога також характерна для цього періоду. Вона походить від

того, що людина не до кінця розуміє, що відбувається і що станеть�

ся. Тривога проявляється в безсонні, нездатності прийняти рішен�

ня, емоційної перевантаженості, інформація може здаватися неяс�

ною і перекрученою. Ви чуєте слова, яких раніше ніде не чули,

терміни, які описують те, що ви не розумієте. Ви намагаєтеся зро�

зуміти і знайти сенс в тій інформації, яку ви отримуєте. Часто бать�

ки і ті, хто намагається донести інформацію про інвалідність, дити�

ни говорять на різних мовах.
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Безсилля, неможливість змінити ситуацію дуже складно прий�

няти. Батьки не можуть змінити той факт, що в їхньої дитини

є інвалідність, але їм потрібно відчувати, що вони можуть впорати�

ся зі своїми життєвими проблемами. Дуже важко змусити себе при�

слухатися і слідувати рекомендаціям, судженням і думкам інших

людей. Більше того, ці інші люди — часто незнайомці, з якими

поки не збудовані довірливі відносини.

Розчарування. Той факт, що дитина недосконала, зачіпає її бать�

ків і кидає виклик їхній системі цінностей. Це почуття разом з уяв�

леннями про дитину, які були до того, можуть призвести до нем�

ожливості прийняти дитину, як цінність, як особистість, що

розвивається.

Неприйняття. Неприйняття може бути по відношенню до дити�

ни, медиків, дружини. Однією з найсильніших форм неприйняття,

яка зустрічається рідко, є таємне бажання смерті дитини. Таке від�

чуття відвідує батьків, які перебувають в глибокій депресії.

В такий період, коли стільки різних почуттів переповнюють

серце батьків, складно виміряти, наскільки сильне те чи інше

почуття. Не всі батьки проходять через саме таку послідовність від�

чуттів. Але при всій складності ситуації дуже важливо для батьків

розуміти ті почуття та емоції, які вони відчувають, розуміти, що

вони не одні й можуть зробити конструктивні дії, оскільки існують

місця, де можна знайти допомогу і підтримку.

Шукайте допомоги інших батьків. Наша перша порада: знайдіть

інших батьків дитини з інвалідністю та попросіть їх допомогти.

Існує багато організацій і груп батьків дітей�інвалідів, які допома�

гають іншим батькам. Говоріть з вашим чоловіком, сім’єю та інши�

ми значущими для вас людьми.

За багато років свого спілкування з родинами з особливими діть�

ми ми побачили, що подружжя не діляться один з одним почуття�

ми, що виникають з приводу проблем дитини. З іншого боку,

подружжя часто стурбовані тим, що не можуть підтримати один

одного. Спілкуючись в складні часи, ці пари стають сильнішими.

Важливо розуміння того, що ви можете по�різному сприймати

свою роль, як батьки, бачити різні шляхи вирішення проблем.

Постарайтеся розповісти один одному, що ви відчуваєте, і зрозумі�

ти іншого, якщо ваші думки не збігаються.

Якщо у вас є інші діти, говорите з ними теж, не забувайте про

них, задовольняючи їх емоційні потреби. Якщо ви відчуваєте себе

спустошеними і не можете нормально спілкуватися з іншими

вашими дітьми, знайдіть у вашій сім’ї людину, яка на час візьме на

себе ці обов’язки. Біль, розділена між декількома людьми, вже не

така важка. Іноді допомогти може і професійний психолог. Якщо
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вам здається, що це принесе результати, використовуйте допомогу

професіоналів.

Живіть сьогодні. Думки про майбутнє можуть паралізувати вас.

Треба відкинути питання: що буде в майбутньому...? Це може здава�

тися неймовірним, але хороші речі почнуть відбуватися щодня. Зане�

покоєння про майбутнє тільки виснажать ваші обмежені ресурси.

Вам є про що подумати, проживайте кожен день крок за кроком.

Вивчіть термінологію. Коли ви зустрічаєтеся з новою терміноло�

гією, не бійтеся дізнаватися зміст слів. Якщо під час розмови, хтось

використовує незрозуміле вам слово, зупиніть розмову і подальші

значення цього слова.

Шукайте інформацію. Деякі батьки знаходять тонни інформації,

деякі не настільки наполегливі. Найважливіше — шукати точну, пра�

вдиву інформацію. Не бійтеся задавати питання, відповіді на питання

будуть першим ступенем до розуміння дитини. Правильне формулю�

вання питань — це мистецтво, яке може зробити ваше життя легше

в майбутньому. Добре перед зустріччю написати питання і записувати їх,

коли вони виникають по ходу зустрічі. Просіть копії всіх документів та

записок про вашу дитину у лікарів, педагогів та інших фахівців. Добре

купити папку, в яку складати всі документи, що стосуються дитини.

Не дозволяйте себе залякати. Багато батьків відчувають себе

невпевнено у присутності медиків чи педагогів через їх професій�

ного досвіду, і іноді через їх манери себе вести. Не лякайтеся про�

фесіоналізму тих людей, які взаємодіють з вашою дитиною, ви

маєте право дізнаватися про все, що відбувається. Не турбуйтеся,

що ви набридли спеціалісту своїми питаннями: це ваша дитина,

дана ситуація найбільше впливає на його і ваше життя, і тому для

вас дуже важливо дізнатися якомога більше.

Не бійтеся показати свої почуття. Багато батьків, особливо тату�

сі, приховують свої почуття. Їм здається, що показавши їх, вони

будуть виглядати слабкими. Найсильніші батьки дітей з інвалідні�

стю, яких ми знали, не бояться показати свої почуття, оскільки

розуміють, що це не зробить їх слабкими.

Навчіться працювати зі своїми почуттями гіркоти і злості. Дуже

важливо розуміти, що ви злі, і працювати з цією злістю. Може, навіть

зі сторонньою допомогою. Може, зараз ви не повірите, але життя буде

поліпшуватися, і прийде той день, коли ви знову будете бачити все в

позитивному світлі. Розуміння і робота над своїми негативними

почуттями допоможуть вам бути сильніше і підготуватися до інших

викликам життя, а також ці почуття перестануть віднімати у вас енер�

гію і сіли. Оптімізм — це кращий засіб від проблем. Насправді в усьо�

му, що трапляється, є щось хороше. Бачення чогось хорошого змен�

шує біль від поганого. І робить життєві проблеми простіше.
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Будьте реалістом. Бути реалістом значить розуміти, що в житті

є речі, які ми можемо змінити. Бути реалістом означає також розу�

міти, що в житті є речі, які ми не можемо змінити. Наша задача —

розуміти, що ми можемо змінити, а що ні.

Пам’ятайте, що час грає на вашу користь. Час дійсно лікує. Це

не означає, що виховання дитини з інвалідністю дається дуже

легко, але це буде справедливо, якщо ми скажемо, що з часом бага�

то проблем вирішуються. Тому час на вашому боці.

Не забувайте про себе. Під час стресу всі ведуть себе по�різному,

але все одно деякі загальні поради можна дати: пам’ятайте про себе,

достатньо відпочивайте, їжте так добре, як зможете, виходьте з дому

і спілкуйтеся з людьми, які можуть вам надати емоційну підтримку.

Уникайте жалості. Інвалідом дитину робить жалість — ваша та

інших. Жалість — не те, що вам потрібно. Вам потрібне, скоріше,

співчуття.

Вирішити, як реагувати на оточуючих. В цей період вас може

засмучувати або злити ставлення інших до вас чи вашій дитині.

Багато реакцій людей на серйозні проблеми відбуваються через

незнання, нерозуміння, страх перед чимось невідомим або просто

незнання, що сказати. Зрозумійте, що багато людей не знають, як

себе вести при зустрічі з людьми з особливими потребами. Вирішіть

для себе, як реагувати на пильні погляди, питання, не витрачайте

надто багато енергії на переживання з приводу неприємних вам

реакцій чужих людей.

Намагайтеся дотримуватися звичного розкладу дня. Одного разу

одна мати сказала нам: коли виникає проблема, яку ти не можеш

вирішити, роби те, щоб ви робили, якби проблеми не було. Така

поведінка може додати стабільність і сенс при складній і заплутаній

ситуації.

Пам’ятайте, що це ВАША ДИТИНА. Це ваша дитина, і це най�

головніше. Може бути, його або її розвиток буде відрізнятися від

розвитку інших дітей, Але це не означає, що дитина менш цінна,

менш повноцінна і менше потребує уваги та любові. Любіть свою

дитину і отримуйте задоволення від неї. По�перше — це дитина,

і лише по�друге, вона має особливі потреби, — пам’ятайте про це.

Постарайтеся робити позитивні кроки назустріч дитині, вам обом

це буде корисно, і ви навчитеся думати про майбутнє з надією.

Пам’ятайте, — ви — не одні. Почуття самотності та ізоляції від�

чувають усі батьки. Розуміння того, що ці почуття відчувають бага�

то хто, а також усвідомлення того, що послуги і розуміння будуть

доступні для вас і вашої дитини допоможе вам.

Особливі діти потребують особливих фахівців і часто на пошуки

таких професіоналів йдуть місяці, а то й роки. Ми витрачаємо не
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тільки дорогоцінний час, а й великі гроші на поїздки по санаторіях,

центрам реабілітації та приватним клінікам. Результат не завжди

виправдовує очікування і в результаті все починається спочатку.

Але, навіть знайшовши підходящих фахівців, ми продовжуємо

жити на колесах. Доводиться їздити з міста в місто, щоб провести

курс масажу або ЛФК, позайматися з логопедом або психологом.

Ця ситуація знайома кожному, для кого діагноз, поставлений дити�

ні, звучить не як вирок, а як заклик до дії. Діагноз змінює життя не

тільки дитини, але і всієї сім’ї, змушуючи пристосовуватися до її

нового ритму.

2.2. Фази сприйняття хворою дитиною інформації 
та кризові події, які впливають на розуміння хвороби

Фаза Інформація дитини Події Самооцінка  дитини

1 Це загрозлива хворо�

ба (не всі знають її

назву)

Будь хто із батьків

часто є першим  дже�

релом інформації для

дитини

Для  дитини з уперше

встановленим діагно�

зом: "Я був раніше

здоровим, а зараз

я важко хворий". Для

дитини з хронічним за�

хворюванням: "У мене

все було добре, а зараз

я тяжко хворий"

2 Нові препарати, які

застосовують для лі�

кування, засоби їх

вживання, побічні дії

Покращення показ�

ників здоров'я на фоні

лікування, резистент�

ність до терапії  яка

проводиться, терміни

досягнення ремісії.

Дитина може краще

себе почувати на фоні

терапії, а також отри�

мати інформацію про

одужання інших дітей

від медичного персо�

налу, батьків та в ході

спілкування з іншими

дітьми з таким самим

захворюванням та

зробити висновки

"Я тяжко хворий, але

м е н і м о ж е с т а т и

краще"
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Закінчення таблиці.

Дитяча концепція смерті
Діти не народжуються з концепцією та страхом смерті. Їх розу�

міння розвивається від дитячого страху бути відділеним від тепла та

любові  матері, сім’ї близьких людей. Навіть маленькі діти розумі�

ють, що вони дуже хворі, незалежно від того, чи кажуть їм про це.

Категоричне заперечення ризику смерті з боку батьків та інших

близьких дорослих призводить тільки до того, що діти втрачають

віру до тих, хто за ними доглядає, і вони почувають себе налякани�

ми та ізольованими.

Фаза Інформація дитини Події Самооцінка  дитини

3 Особливості лікуван�

ня та його побічна

дія. Взаємозв'язок

між появою та зни�

кненням різноманіт�

них симптомів та

лікувальними захода�

ми, які проводяться

Тяжкі ускладнення та

рецидив основного

захворювання

"Я завжди хворий,

але мені може стати

краще"

4 Пролонгована перс�

пектива захворюван�

ня як черга постійних

рецидивів / усклад�

нень та ремісії / по�

ліпшення

Черговий рецидив

або ускладнення від

терапії, яка прово�

диться та наступний

за цим період стабілі�

зації 

"Я буду хворіти за�

вжди і мені ніколи не

стане краще"

5 Хвороба як наступні

один за одним реци�

диви або ускладнен�

ня від терапії, яка

проводиться та приз�

водить до смерті 

Дитина дізнається

про смерть хворих

друзів

"Я помираю"

Джерела. Блубонд�Лангер M. Частные миры умирающих детей. Prince�

ton, NJ: Princeton University Press, 1978. Copyright 1978, Princeton Univer�

sity Press. Передруковано з дозволу.

Примітка. На сприйняття дитиною свого захворювання можуть вплива�

ти друзі з тяжкими захворюваннями. С того моменту, коли поставили

діагноз, дитину необхідно проінформувати згідно з її віком.
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2.3. Особливості спілкування з дітьми

1. Можна виражати своє невдоволення окремими діями дитини,

а не дитиною в цілому.

2. Можна засуджувати дії дитини, а не її почуття. Якщо вони

(почуття) виникли, то для цього є підстави.

3. Незадоволення діями дитини не повинно бути систематич�

ним, інакше воно може перерости в її неприйняття.

4. Не втручайтесь в справу, якою зайнята ваша дитина, якщо

вона не просить про допомогу. Своїм невтручанням ви їй говорите:

«С тобою все добре! Ти впораєшся!».

5. Якщо дитині важко і вона готова  прийняти вашу допомогу,

обов’язково допоможіть їй.

6. Особистість та здібності дитини розвиваються тільки в тій

діяльності, якою вона займається за власним бажанням та з інте�

ресом.

7. Поступово, але неухильно знімайте з себе турботу та відпові�

дальність за власні справи вашої дитини та передайте їх їй.

8. Дозвольте вашій дитині зустрічатися з негативними наслідка�

ми її діяльності (або бездіяльності). Тільки тоді вона буде дорослі�

шати та стане «свідомою».

9. Активно слухайте дитину («повертайте» їй в розмові те, що

вона вам розповіла, при цьому відмічайте її почуття).

10. Якщо дитина своєю поведінкою викликає у вас негативні

переживання, обов’язково скажіть їй про це.

11. Коли ви говорите про свої почуття своїй дитині, говоріть від

першої особи. Повідомте про СЕБЕ та про СВОЇ переживання, а не

про дитину та її поведінку (Я не люблю, коли діти неохайні, Мені

соромно від поглядів сусідів…).

12. Не вимагайте від дитини неможливого або того, що важко їй

виконати. Подивіться, що ви можете змінити в навколишньому

оточенні.

13. Щоб уникнути зайвих проблем і конфліктів, не потрібно

завищувати власні очікування. Співставляйте їх з можливостями

дитини (знизьте рівень «батьківських амбіцій»).

14. Правила (обмеження, заборони) повинні бути в житті кож�

ної дитини.

15. Правил (обмежень, заборон) не повинно бути занадто бага�

то, вони повинні бути гнучкими.

16. Батьківські вимоги не повинні суперечити основним потре�

бам дитини.
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17. Тон, яким  повідомляється заборона, повинен бути друже�

любно�пояснювальним, а не наказовий.

18. Краще карати дитину, позбавляючи її хорошого, аніж робити

їй погано.

19. Позитивне відношення до себе — основа психологічного

виживання. Дитина постійно шукає його та навіть бореться за нього.

Правила роботи з гіперактивною дитиною
1. Працювати краще з дитиною вранці, а не ввечері.

2. Зменшити робоче навантаження дитини.

3. Ділити роботу на більш короткі, але більш часті періоди. Про�

водити фізкультхвилинки.

4. Бути драматичним, експресивним педагогом.

5. Знизити вимоги щодо охайності на початку роботи, щоб

сформувати почуття успіху.

6. Посадити дитину під час занять біля дорослого.

7. Використовувати тактильний контакт (масаж, поглажування,

дотики і т.д.).

8. Домовитися з дитиною про ті чи інші дії завчасно.

9. Давати короткі, але чіткі інструкції.

10. Використовувати гнучку систему заохочень та покарань.

11. Заохочувати дитину відразу ж, не відкладаючи на майбутнє.

12. Надавати дитині можливість вибирати.

13. Залишатися спокійним. Немає  холоднокровності — немає

переваг.

Правила роботи з агресивною дитиною
1. Бути уважним до потреб дитини.

2. Демонструвати модель неагресивної поведінки.

3. Бути послідовним щодо покарання дитини. Карати лише за

конкретні вчинки.

4. Покарання не повинні принижувати дитину.

5. Навчати прийнятним формам  вираження власного гніву.

6. Давати можливість дитині виражати гнів безпосередньо після

вчинку.

7. Навчати розпізнавати власний емоційний стан та стан ото�

чуючих людей.

8. Розвивати здібності до емпатії  (сопереживання).

9. Розширювати  поведінковий репертуар дитини.

10. Відпрацьовувати навики реагування в конфліктних ситуа�

ціях (проводити репетиції, моделювати ситуації).

11. Вчити брати відповідальність на себе.
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Правила роботи з тривожною  дитиною
1. Уникати станів та таких видів робіт, що вимагають швидкого

виконання.

2. Не порівнювати дитину з оточуючими дітьми.

3. Частіше використовувати тілесний контакт, вправи на релак�

сацію (розслаблення).

4. Підвищувати самооцінку дитини. Частіше хвалити її так, щоб

вона знала, за що.

5. Частіше звертатися до дитини на ім’я.

6. Будьте впевнені в собі. Ви — зразок поведінки.

7. Не пред’являйте до дитини завищених вимог.

8. Будьте послідовні в вихованні дитини.

9. Намагайтеся робити якомога менше зауважень.

10. Використовуйте покарання лише в крайніх ситуаціях.

11. Не принижуйте дитину, караючи її.

2.4. Як батькам спілкуватися з дитиною, 
яка має хронічну хворобу нирок

На сьогоднішній день, термінальна стадія хронічної хвороби

нирок V ст. (ХХН) є значною психосоціальною проблемою в усьо�

му світі. Темпи збільшення кількості пацієнтів з ХХН перевищують

у п’ять разів такі приросту населення у всьому світі. При цьому, цей

процес не залежить від  економічного стану держав.

За прогнозами фахівців очікується, що кожні 7–10 років кіль�

кість хворих, які лікуються за допомогою методів замісної ниркової

терапії (ЗНТ), буде подвоюватись. На кінець 2004 року цей контин�

гент у всьому світі становив близько 1 783 тис. пацієнтів. З них,

1 371 тис. (77 %) лікувалися діалізними методами, та 412 тис. (23 %)

жили з функціонуючим трансплантатом.

Відомо, що різні захворювання впливають не тільки на фізичний

стан людини, а й на емоційні реакції, психологію поведінки хворого,

змінюючи роль та місце пацієнта та його близьких в соціальному

житті. Саме тому, якість життя хворих з ХХН на діалізі, особливо па�

цієнтів дитячого віку, їх соціальна адаптованість у суспільстві є важ�

ливою проблемою практично для кожної розвинутої країни світу.

Сім’я та хворий, які потрапляють до лікарні, повинні бути

готові до:

1. Необхідності тривалий час знаходитися у лікарні і як наслідок

до дефіциту спілкування з однолітками, неможливості відвідувати

навчальний заклад та інше.
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2. Зовнішніх змін дитини, пов’язаних з хірургічним втручанням

(формування артеріо�венозного шунта або вживляння у черевну

порожнину перитонеального катетера), наслідками багаточисельних

ін’єкцій, змін у кістках, що відбуваються на тлі перебігу ХХН та інше.

3. Затримки фізичного розвитку внаслідок хвороби.

4. Виконання призначень та рекомендацій лікаря, щодо обме�

ження вживання рідини, своєчасного прийому пігулок, дотриман�

ня режиму дня, дієти, здійснення постійного контролю за арте�

ріальним тиском, вагою та інше.

5. Проходження процедури діалізу згідно призначень лікаря.

Дитина, яка стикнулася з хворобою нирок, окрім боротьби за

подовження життя, фізичних страждань та болі, витримує великі

психологічні навантаження. Страх смерті, можливої втрати органу,

роздратування, сум, розчарування, депресія — ось невеликий пере�

лік психологічних проблем, з якими стикається хворий. В цей час

дитині необхідна підтримка близьких, які самі знаходяться у шоко�

вому стані, що негативно впливає на перебіг адаптації хворого до

діалізного безперервного лікування.

Дуже важко підготуватися до таких змін у житті, навіть якщо хво�

роба розвивається поступово. Хворий на ХХН поступає до лікарні

у тяжкому стані і перші декілька днів або, навіть, тижнів дитина зна�

ходиться у реанімації, де лікарі надають необхідну медичну допомо�

гу. В цей період батьки можуть відвідувати дитину та допомагати

здійснювати необхідний догляд за нею. Якщо дитина притомна, то

розмови з нею необхідно вести в позитивному русі та обговорювати

ті питання, які її хвилюють. Під час зустрічі, за згодою з медичним

персоналом, торкайтеся до дитини, особливо під час мовчання.

Після стабілізації стану наступає період адаптації пацієнта до

програмного діалізу, тривалість якого може коливатися від 2�х тиж�

нів до 6 місяців.

Адаптація до процедури діалізу найчастіше відбувається в де�

кілька етапів:

1. «Медовий місяць» — у хворого на фоні покращення фізично�

го стану, з’являється ейфорія та оптимізм.

2. Депресія — у пацієнта спостерігається розчарування та сум,

коли стає відомою незворотна перспектива перебігу хвороби та без�

кінечність діалізного лікування.

3. Адаптація.

Найбільш розповсюджені типи адаптивних реакцій у дітей з ХХН

є наступні:

1. Залежність — призводить до появи підвищених вимог до

інших, що порушує перебіг періоду адаптації.  Деякі пацієнти, зна�
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ходячи певну вигоду у ролі хворого, можуть занадто охоче прийма�

ти цей стан й демонструвати небажання з ним розставатися.

2. Незалежність — утруднює адаптацію до лікування й до ролі

хворого, що призводить до протестної поведінки у відношенні

до медичної допомоги, медичного персоналу, порушення режиму

в цілому.

Порушення соціальної та психологічної адаптації, яке відбу�

вається у дітей, що лікуються програмним діалізом, тісно перетина�

ється з терміном «якість життя» цих пацієнтів. За визначенням

ВООЗ «якість життя» — це характеристика фізичного, психологіч�

ного, емоційного та соціального функціонування людини, яка

заснована на її суб’єктивному сприйнятті. Якість життя хворого

є мірою успішного проведення лікувально�реабілітаційних заходів.

У житті дитини, що страждає на ХХН, турбота про фізичний

стан є основною проблемою. У той же час варто пам’ятати, що хво�

рий залишається членом суспільства і для повноцінного життя

йому необхідно допомогти адаптуватися в новій якості в соціально�

му середовищі.

Незважаючи на труднощі, пов’язані із захворюванням, пацієнт

повинен та може реалізувати себе як самостійна особистість і знай�

ти місце в житті. На шляху до цього в кожної дитини виникають

різні проблеми. У пацієнта із ХХН їх є набагато більше, а тому він

потребує додаткової допомоги. З історії людства відома велика

кількість прикладів, коли сила духу та віра допомагала людям дола�

ти значні труднощі й виходити переможцем з начебто безнадійних

ситуацій. Незважаючи на фізичні труднощі, необхідно допомогти

дитині в розвитку внутрішніх сил і духовних можливостей.

Важлива психологічна проблема пацієнтів полягає в тому, що їх

стан та дії постійно контролюють інші люди. Для того щоб допо�

могти дитині в його самореалізації, доцільно врахувати наступне.

Для формування зрілої особистості пацієнт із ХХН, як і будь�яка

дитина або підліток, потребує спілкування з однолітками, щоб

набути власний досвід взаємодії з людьми. Якщо дитина перебуває

на індивідуальному навчанні, їй необхідно допомогти створити

таке коло спілкування, знайти будь�які форми спілкування відпо�

відно до фізичних можливостей і бажань.

Щоб навчитися приймати самостійні рішення, дитині необхідно

відчути відповідальність за яку�небудь справу. Можна зрозуміти

бажання батьків у всьому контролювати дитину, але для повноцін�

ної адаптації дитині необхідно сформувати почуття відповідаль�

ності за себе й, можливо, частину загальних сімейних турбот.

ХХН багато в чому обмежує дитину, тому важливо максимально
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використовувати наявні можливості. Це допоможе дитині повірити

у свої сили, а, відповідно до цього, більш повноцінно та якісно

жити, незважаючи на всі існуючі проблеми.

За нашими спостереженнями, у підлітків, що одержують ліку�

вання діалізом, часто виникають складності із самовизначенням

після закінчення школи. «Сидіння вдома» не буде сприяти повно�

цінній реалізації особистості дитини. Першим кроком на шляху

реалізації може бути будь�яка справа, яку дитина виконує самостій�

но. І чим більше самостійних справ буде в дитини, тим яскравіше

й цікавіше буде її життя, і тим більш повноцінною людиною вона

стане та займе свою нішу у суспільстві, соціумі.

Зазначене вище вказує на важливість проведення соціально�

психологічної адаптації хворих в цілому, та дітей з ХНН, що ліку�

ються програмним діалізом, зокрема, що, безсумнівно повинно

вплинути на показники «якості життя».

Наступні рекомендації мають загальний характер та наводяться

у зверненні до батьків, дитина яких захворіла на ХНН.

Шановні батьки!

Ваша дитина знаходиться на лікуванні у стаціонарі, де Ви зустрі�

чаєтеся з проблемами адаптації дитини до лікування та необхідні�

стю довготривалого перебування у лікувальному закладі. 

У цей період важливо дотримуватися наступних рекомендацій:

– під час розмов з дитиною намагайтеся бути відвертим та

щирим. Дитина дратується, коли від неї щось приховують, тим паче

батьки. Якщо Вам важко розповісти правду, то зверніться по допо�

могу до фахівців (психолога або педіатра відділення);

– заспокойте дитину та налаштуйте її на процес лікування;

– будьте уважні та терплячі до дитини;

– самі будьте активним помічником у лікуванні та пам’ятайте,

що від Вашого настрою залежить настрій Вашої дитини;

– не допускайте того, щоб ваші психогенні реакції (гнів, роздра�

тування, паніка) стали перешкодою, яка заважає проведенню ефек�

тивного лікування;

– слідкуйте за настроєм дитини: якщо вона агресивна, плакси�

ва, тривожна, пасивна своєчасно повідомте про це лікаря;

– перед проведенням медичних процедур та маніпуляцій налаш�

товуйте дитину на необхідність та важливість даного обстеження;

– заповнюйте вільний час дитини: пізнавальною, ігровою діяль�

ністю (читання книг та спільне обговорення прочитаного, малю�

ванням, настільними іграми, тощо);

– допоможіть дитині знайти хобі;

– підтримуйте позитивний настрій дитини;
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– позитивна підтримка з боку сім’ї та близьких людей сприяє

подоланню страхів дитини;

– допомагайте дитині познайомитися та потоваришувати з ін�

шими дітьми у відділенні;

– шукайте та розповідайте дитині позитивні приклади активно�

го життя на діалізі, вдалих трансплантацій нирок;

– не соромтеся задавати питання лікарю.

Шановні батьки, пам’ятайте, що Ваше позитивне налаштування

забезпечить успішне лікування, тому, що емоційний стан батьків,

як правило, зумовлює позитивну поведінку дитини та його пози�

тивне ставлення до лікування та до медперсоналу.

2.5. Діти та сім’ї віл інфікованих. Психологічні аспекти

Неможливо точно сказати, скільки дітей постраждало від того,

що їхні брати, сестри, батьки або інші члени сім’ї були інфіковані

ВІЛ. Серед них:

• Діти, що народилися у ВІЛ�позитивних матерів.

• ВІЛ�позитивні діти або діти, у яких один з батьків інфікований.

• Діти, у яких ВІЛ�позитивні батьки (часто вони при цьому

страждають на гемофілію). 

• Діти, у яких батьки померли від СНІД.

У деяких африканських країнах діти сильно постраждали через

втрату всіх членів сім’ї, які померли від СНІД.

Розглянемо проблеми, що виникають у дітей, члени сімей яких

ВІЛ�інфіковані або хворі СНІД, або які самі ВІЛ�інфіковані. Ось

деякі з них: 

– як розповісти дітям про те, що їх родич інфікований ВІЛ або

хворий СНІД; 

– тестування дітей на ВІЛ;

– догляд за дітьми, постраждалими від ВІЛ /СНІД; 

– як організувати усиновлення або опікунство над ВІЛ�інфіко�

ваними дітьми.

2.5.1. Як розповісти дітям про те, що їх родич інфікований ВІЛ
або хворий СНІД

Ретельна підготовка. Рішення про те, що дитині або підлітку

треба розповісти про ВІЛ, часто визначається її віком і ступенем

розуміння деяких питань (наприклад, деяких функцій організму

або природи захворювання). Найкраще це можуть зробити батьки.
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Якщо це не можливо, розповісти про ВІЛ має інша людина, у якого

існують тісні зв’язки з цією дитиною або молода людина. Непога�

но, якщо батьки дитини чи підлітка зуміють створити в родині

атмосферу відкритого спілкування, щоб дитина могла задавати

будь�які питання або висловлювати свою думку з приводу почутого.

Дитина може помітити, що в будинку щось не так і буде ставити

питання: «А чому до нас стало ходити більше людей?». Або «Чому

ви завжди переживаєте і весь час ходите в лікарню?». Іноді діти не

можуть висловити свої відчуття у зв’язку з тим, що в будинку щось

змінилося. Стрес може виявлятися у них у вигляді зміни поведінки,

нічних кошмарів, настирливості або неуважності. У такій ситуації

батьки можуть вирішити, що дитині потрібно розповісти про те, що

один з членів родини заразився ВІЛ.

У багатьох сім’ях цей процес може зайняти деякий час. Спочат�

ку батьки розповідають про ВІЛ взагалі, щоб діти отримали загаль�

не уявлення про захворювання.

Інформація про ВІЛ, яка розповсюджується в ЗМІ або отримана

в школі, може спонукати дітей до коментарів або питань про ВІЛ.

Батьки можуть відповідати на ці питання в міру їх виникнення. Це

допоможе підготувати грунт для того, щоб сказати дитині, що один

з членів родини інфікований ВІЛ.

Потім слід розповісти про це дитині. Батьки сподіваються, що

така розповідь «в два прийоми» допоможе знизити можливість

негативної реакції у нього, оскільки очікують, що в їхньої дитини

має бути більш чітке уявлення про ВІЛ і більше співчутливе ста�

влення до хворого, ніж зазвичай описують у пресі. Батьки також

сподіваються, що «видаючи» інформацію по частинах, вони допо�

можуть дитині краще зрозуміти, що один з членів родини інфікова�

ний ВІЛ.

Важливо подумати про час, коли слід розповісти дитині ВІЛ�ін�

фекції.

Батьки часто вважають, «що прийшов час розповісти», коли

бачать, що в дитини добрий емоційний стан або що їх не будуть від�

волікати інші справи — наприклад, під час шкільних канікул або

після іспитів. Правильно вибраний момент дозволить батькам

докладно пояснити дитині те, що вони хочуть йому розповісти.

У дитини можуть виникнути питання, йому може знадобитися час,

щоб висловити свої почуття спокійно, без перешкод.

Чому іноді краще не розповідати про хворобу
Багато батьків не розповідають дітям про свій статус через страх

таврування і дискримінації. Батьки можуть боятися, що діти від них
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відвернуться через отриману раніше негативну інформацію про

«носіях СНІД». Якщо ж дитина від них не відвернеться, вона все

одно може вважати, що батьки або зробили щось «погане», або «не

неправильне».

Через широко поширене уявлення, що «ВІЛ — це СНІД, це

смерть», батьки можуть побоятися розповісти правду, бо дитина

може подумати, що його батько або мати скоро помре або вже вми�

рає. Батьки часто не можуть зібратися з силами, щоб розповісти

про можливість своєї смерті, та й сама тема смерті може бути в сім’ї

під забороною.

Сімейні таємниці
Батьки найчастіше турбуються, що діти не зможуть зберегти

в таємниці їх статус. Їх дуже турбує, що діти можуть постраждати,

якщо сторонні дізнаються про те, що батьки інфіковані ВІЛ, що

діти можуть піддатися дискримінації в школі чи будуть ізольовані

від друзів. Батьки бояться, що дитина розкриє секрет братам,

сестрам або іншим родичам, які поки нічого не знають. Хоча деякі

батьки впевнені, що їхня дитина вміє зберегти таємницю, вони вва�

жають, що такий вантаж неприйнятний для дитини. Важко сказа�

ти, який вплив може надати на дитину зберігання такого секрету.

Діти зазвичай знають сімейні таємниці, наприклад, вживання

наркотиків членами сім’ї, знущання над дітьми, домашнє насиль�

ство і т.п. У таких ситуаціях у них відзначаються різні негативні

реакції, такі як відчуження від друзів, небажання запрошувати

інших дітей додому, почуття, що вони не такі, як усі, і взагалі

бажання сховатися. Через стигматизацію, пов’язаної з ВІЛ, розпо�

відь сторонньому про цю сімейну трагедію може мати більш руй�

нівні наслідки, ніж розкриття інших сімейних секретів.

Деякі батьки нічого не розповідають своїм дітям, поки серйозно

не захворіють, а іноді і взагалі нічого не говорять про це. Батьки від�

чувають, що це може назавжди змінити життя дітей, і хочуть, щоб

вони жили «нормальним життям» без необхідності постійно турбу�

ватися про батьків або тих, хто їх заміняє. У свою чергу, дітей може

обтяжувати таке знання, вони можуть взяти на себе більше домаш�

ніх обов’язків або почати занадто пильно стежити за вчинками

і здоров’ям батьків.

Важкі питання
Обговорення свого статусу з дітьми може виявитися занадто

складним для деяких батьків, оскільки вони не знають, як поясни�

ти такі малозрозумілі речі, як ВІЛ або СНІД. Ніхто не може з пев�

ністю сказати, захворіють вони, а якщо захворіють, то коли
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помруть. Батьки не хочуть обтяжувати дітей емоційної невпевне�

ністю в майбутньому.

Деякі вважають, що з’явиться можливість лікування, тому не

хочуть травмувати дітей розповідями про свою смертельну хво�

робу сьогодні, сподіваючись, що завтра будуть знайдені засоби

лікування.

Якщо батьки розповідали дітям факти про ВІЛ /СНІД, то роз�

криття власного статусу може викликати у дітей питання про те, як

батьки заразилися. Іноді дуже важко розповісти дітям про свої

звички, наприклад наркоманію, гомосексуальні або бісексуальні

схильності, практиці незахищеного сексу, тому батьки можуть вирі�

шити нічого не розповідати дітям про свій ВІЛ�статус, щоб уникну�

ти зайвих питань.

Наскільки шкідливо нічого не розповідати?
Дослідження реакції дітей на те, що вони дізналися про хворо�

бу, яка загрожує життю батьків, наприклад про рак, показали, що

все�таки краще про це розповісти. Однак деякі батьки і фахівці

вважають, що це не зовсім доречно до ВІЛ /СНІД, оскільки інші

невиліковні хвороби не викликають такий стигматизації і дискри�

мінації.Багато хто вважає, що, можливо, не варто розповідати

дітям про хворобу або можливу смерть батьків від хвороб, викли�

каних ВІЛ, оскільки вчені продовжують досліджувати вірус, а сама

інфекція вже не обов’язково призводить до розвитку СНІД та

смерті.

Рішення про те, говорити або не говорити дітям про свій статус,

залежить ще й від віку дитини і традицій сім’ї. Наприклад, багато

батьків не будуть нічого розповідати трирічній дитині, але поді�

ляться своїм горем з дитиною старшого віку. Якщо за сімейними

або культурним традиціям молодші діти не беруть участь у вирі�

шенні сімейних питань, батькам буде важко відкрито розповісти

про таку складну проблему, як ВІЛ�інфекція.

Емоційний стан членів сім’ї
Ще однією причиною, по якій батьки можуть вирішити не роз�

кривати своєї таємниці, може бути їхній емоційний стан або стан

їхніх дітей. Перш ніж розповідати про свій статус, батьки самі

повинні заспокоїтися, щоб допомогти дітям пережити емоційний

стрес і звести до мінімуму можливість зайвої драматизації ситуації.

Бувають і інші ситуації, коли діти тільки�тільки починають від�

чувати почуття стабільності, і батьки не хочуть його зруйнувати.

Наприклад, дитина тільки�но звиклася з думкою про смерть бать�
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ка, тому мати не хоче говорити йому, що теж невиліковно хвора.

Дитині могли незадовго до цього розповісти про розлучення бать�

ків, або про те, що батьки наркомани, і його емоційний стан ще

нестійкий. Якщо йому ще сказати про те, що обоє батьків ВІЛ�ін�

фіковані, це буде вже занадто для дитячої душі.

У яких випадках варто розповісти про хворобу
Досвід показує, що якщо батьки вирішують розкрити свій ста�

тус, вони часто роблять це, коли діти досягли віку восьми років або

старше. Батьки зазвичай вважають, що в цьому віці діти вже досить

дорослі, щоб сприйняти цю новину, особливо, якщо раніше їм вже

розповідали про те, що таке ВІЛ. Починаючи з цього віку, вони

можуть пояснити свої почуття і бажання, і емоційно більш сприй�

нятливі.

Якщо хвороба батьків прогресує, вони можуть вирішити, що

настав «відповідний момент», щоб розповісти дітям про свій діаг�

ноз, зрозуміло, в залежності від віку дітей. Батьки розуміють, що

їхня хвороба емоційно діє на дітей. Рішення розповісти про хворо�

бу може бути пов’язано і з бажанням підготувати дітей до думки про

можливу смерть батьків.

Відкритість сімейного спілкування
Деякі батьки, у яких немає секретів від дітей, можуть почувати

себе ніяково, не розповівши дітям про свій ВІЛ�статус або обманюю�

чи їх. Оскільки дуже важливо, щоб у спілкуванні між дітьми і батька�

ми існувала довіра, вони можуть турбуватися, що їх дитина буде вва�

жати, що йому не довіряють, якщо про хворобу батьків йому

розповість хто�небудь інший. Батьки прагнуть бути відкритими і чес�

ними зі своїми дітьми, вони не ховають літературу про ВІЛ і не при�

пиняють розмови по телефону, коли дитина входить в кімнату. 

Для того, щоб розвивати відкритість сімейного спілкування при

вирішенні проблем, деякі батьки заохочують дітей висловлювати

свої думки і розповідати про свої думки і уявленнях про майбутнє.

Іншою причиною, яка може спонукати батьків розкрити свій

статус, може стати необхідність пояснити зміни в сімейному укла�

ді. Батьки вважають, що нечесно приховувати від дитини те, що

відбувається. Діти можуть реагувати на ці зміни, дошкуляючи бать�

ків питаннями або виявляючи значні зміни в поведінці. 

Випадкове розголошення статусу
Якщо батьки нещодавно дізналися про свій діагноз і вважають,

що скоро помруть, вони можуть розповісти про свій статус.



36

Для тих, хто вже пережив процес розкриття свого статусу іншим

людям, буде легше розповісти про це дитині. Вони можуть боятися,

що хтось розповість про це випадково, чи що діти почнуть розпитува�

ти про події сторонніх людей. На рішення батьків може вплинути при�

сутність в сім’ї інших дорослих, які можуть надати підтримку дітям. 

2.5.2. Рекомендації фахівців

Буває, що від самих батьків не залежить прийняття рішення про

розкриття свого статусу дітям, оскільки це можуть їм настійно

рекомендувати фахівці. З професійної точки зору іноді небажано

приховувати правду. Крім того, фахівців може турбувати емоційне

благополуччя дітей.

На жаль, у деяких ситуаціях фахівці висловлюють заклопотаність

про питання захисту дітей через зміни дитячого поведінки, яке пока�

зує, що діти здогадуються про те, що відбувається. Фахівці вважають,

що відверта розмова з дитиною допоможе позитивно вплинути на

його поведінку. В такому випадку, батькам досить сказати дитині, що

вони хворі (не обов’язково ВІЛ), і поведінка дітей покращиться.

Деякі фахівці рекомендують батькам розповісти дітям про свій

статус з двох причин. Перша базується на результатах дослідження,

які свідчать, що, чим раніше дитині сказати про хвороби і можли�

вої смерті батьків, тим більше дитина буде готовою до можливих

змін у своєму житті. Деяких батьків така підготовка дітей до змін

може підштовхнути до розкриття свого статусу. Дослідження сімей,

постраждалих від інших важких захворювань, показують, що діти

багато про що здогадувалися, і що їх фантазії часто були набагато

більш жахливими, ніж реальний стан справ.

Друга причина, важливість якої підкреслюють деякі фахівці, це

захист прав дитини. Прихильники цієї ідеї вважають, що дітям

обов’язково слід розповідати про ВІЛ�статус (їх власному або їх

батьків), тому що вони мають право це знати.

Етапи розкриття таємниці
Таскер у своїй книзі «Як мені це розповісти?» пише про чотири

етапи розкриття таємниці, які може пройти сім’я.

Скритність
На цьому етапі дорослі тільки дізналися свій діагноз, переживають

емоційний стрес і не хочуть нікому розповідати про свій статус. Бать�

ки можуть довіряти свої таємниці тільки в одній�двох ситуаціях,

наприклад, на прийомі у лікаря, який поставив первинний діагноз.
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Проби
Батьки продовжують зберігати таємницю про свій діагноз, але

з часом стають менш скритними. Вони можуть відчувати проти�

лежні почуття — «розповісти, не розповісти?». Вони можуть почати

розповідати дітям про ВІЛ алегорично.

Готовність
Батьки планують розкрити свій статус дітям.

Розкриття
Згодом батьки вирішують розповісти про свій статус. Вони можуть

використовувати спеціальний план, відповідати на запитання дітей

або просто розповісти про все, коли відчують, що прийшов час.

Що потрібно розповісти дітям
Непогано, якщо у батьків є можливість обговорити з ким�небудь

ще рішення про розкриття свого статусу і те, які слова для цього

підібрати. Залежно від ситуації можна подумати і про інші способи

повідомити про це дітям. Можна спробувати організувати з дітьми

рольову гру, щоб діти відповідали на різні питання або записували

свої відповіді, або знайти книгу про ВІЛ /СНІД, яку батьки можуть

прочитати дітям.

Багато батьків вирішують розповісти дітям про свою хворобу,

але говорити, що вона пов’язана з ВІЛ. Може бути, саме цього ди�

тина і чекає від батьків, а більш докладну інформацію ій можна

повідомити пізніше.

Батьки повинні оцінити, з якою інформацією їхня дитина

може впоратися. Маленькі діти можуть зрозуміти прості пояснен�

ня про те, що таке ВІЛ. Наприклад: «У всіх людей в крові є хоро�

ші, білі клітини. Вони допомагають людям не хворіти. А у мене

в крові клітини захворіли, тому я іноді швидко втомлююся або

хворію».

Пояснення можна побудувати і на звичних ситуаціях — напри�

клад, відвідування лікаря при хворобі. Лікар може сказати, що

у дитини вірус ГРЗ. Батьки можуть пояснити дитині, що теж зара�

зилися вірусом, тільки не таким, від якого діти хворіють застудою.

Цей вірус нікуди не дівається, тому іноді мама / тато відчуває себе

погано «і не може з тобою пограти», або «тому мама або тато повин�

ні лягти в лікарню, щоб лікарі дали їм ліки, від яких вони будуть

краще себе почувати».

Коли дитина підросте, можна сказати йому, як називається

цей вірус, якщо це доречно. Старшим дітям і підліткам можна
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повідомляти схожу інформацію на підставі їхнього розуміння при�

роди хвороби, функцій організму і обговорення проблем наркоти�

ків і сексу.

Інші діти і підлітки можуть отримати цю інформацію в ЗМІ або

при обговоренні теми ВІЛ в школі. Іноді на базі цієї інформації,

іноді на підставі знання про минуле своїх батьків діти можуть здо�

гадатися, що члени їх сім’ї інфіковані ВІЛ.

Що можна розповісти дитині, залежить ще й від вербальних і не�

вербальних ознак, що вказують, як дитина справляється з новою

інформацією. Наприклад, дитина може почати турбуватися, уни�

кнути розмови або змінити тему, або втекти з кімнати.

Батьки повинні поговорити з дітьми про важливість збереження

цієї інформації в таємниці. Це означає, що дитина повинна знати,

хто ще в курсі справи, і з ким можна про це говорити. Дітям потріб�

но сказати, що вони не повинні нікому цього розповідати ні за яких

умов. Потрібно знайти пояснення, відповідно до їх віку, чому вони

не повинні розповідати про це іншим, наприклад, сказати, що де�

які люди погано думають про ВІЛ і через це можуть виникнути

неприємності.

Реакція дітей на інформацію про те, що в сім’ї є ВІЛ7інфіковані
Діти по�різному реагують, коли дізнаються, що хтось із членів

родини інфікований ВІЛ. Оскільки для дорослих дитяча реакція

може виявитися непередбачуваною, батькам варто порадитися

з фахівцями, які мають досвід роботи з дітьми та молоддю, і отри�

мати їх підтримку. Реакція дітей на таку інформацію залежить і від

віку, здатності висловити свою точку зору, дозволу на це старших

членів сім’ї, а також від уміння дітей мислити.

Деяким батькам потрібна допомога, оскільки вони не можуть

допустити, що діти можуть негативно відреагувати на таку інфор�

мацію. Таким батькам необхідно допомогти співвіднести їх власну

сумну реакцію після того, як їм був повідомлений діагноз, з реакці�

єю дітей.

Реакція дітей, як втім, і дорослих, може проявитися через дея�

кий час. Вони можуть відчувати горе через почуття втрати близької

людини, навіть хоча він насправді ще живий. Вони можуть відчува�

ти, що їх нормальне життя в сім’ї припиняється. Вони можуть

постійно думати про вмираючого родича, можуть втратити почуття

стабільності і безпеки життя в батьківському домі, позбутися звич�

ного спілкування з родичем, інфікованим ВІЛ. Якщо сама дитина

інфікована ВІЛ, він може втратити надію на майбутнє, на те, що

у нього коли�небудь буде сім’я, робота чи освіта.
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Для деяких дітей, які здогадалися, що хтось із членів їх родини

ВІЛ�інфікований, повідомлення про це викличе полегшення, тому

що їх здогади підтвердилися і більше не треба прикидатися, що

вони нічого не знають.

Іноді може здатися, що дитина взагалі ніяк не реагує на сказане.

Це відбувається не тому, що вона не розуміє значення цієї інформа�

ції або що інформація не викликала сильної peaкціі. Йому (їй)

може знадобитися час, щоб подумати про все наодинці, дитину

може турбувати, як батьки впораються з його реакцією.

Іноді діти і підлітки ніяк не виявляють своїх почуттів перед бать�

ками, боячись їх засмутити, тому що в сім’ї не прийнято проявляти

емоції.

Діти можуть бути так сильно шоковані, що не проявлять ніяких

зовнішніх емоцій.

Якщо батьки або інші дорослі нададуть дитині моральну під�

тримку, вона зможе обговорити з ними свої почуття і страхи, зада�

ти питання та висловити емоції, які відчуває.

Підтримка дитини
В даний час в багатьох країнах на різному рівні здійснюються

заходи з підтримки та обслуговування дітей і підлітків, інфікованих

ВІЛ. Батьки можуть знайти таку підтримку по своїх каналах, напри�

клад, серед друзів, церковних або громадських груп. Через побою�

вання недотримання конфіденційності та подальшого таврування

батьки часто шукають альтернативні шляхи підтримки для своїх

дітей, звертаючись в волонтерські або благодійні установи. Іноді

діти шукають допомогу, не ставлячи батьків до відома. Деякі батьки

вважають, що потрібно сказати кому�небудь в школі, де навчається

їхня дитина, про те що в сім’ї є ВІЛ�інфіковані. Вони сподіваються,

що це може стати джерелом підтримки для дитини, якщо може так

само активно, як раніше, брати участь у шкільному житті.

Школи часто можуть надати підтримку дітям. Батьки можуть

нічого не сказати дитині, але вважають, що повинні довести до

відома школу, щоб пояснити неприйнятну або дивну поведінку

дитини, таку, як неуважність або привязливість. Якщо батьки вже

все сказали дитині, вони можуть вважати, що буде непогано, якщо

їх дитина зможе обговорювати свої почуття з ким�небудь ще.

Людей часто турбує, як на дитину подіє інформація про ВІЛ�ста�

тус одного з членів сім’ї. Школа може допомогти встановити зв’я�

зок між родиною та службами, що надають допомогу дітям, напри�

клад, з соціальними працівниками системи освіти, дитячими

клініками або психологічною службою школи.
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У сімей часто бувають міцні зв’язки з громадськістю або медич�

ними працівниками, які стають основним джерелом підтримки.

Соціальні працівники лікарень, психологи, терапевти та консуль�

танти теж можуть бути залучені до роботи цим способом.

Інші способи підтримки можна знайти в державних і волонтер�

ських дитячих організаціях. Вони мають багатий досвід і можуть

запропонувати різноманітну допомогу дітям у вирішенні різних

проблем. Однак, оскільки проблема ВІЛ у зв’язку з дітьми виникла

відносно недавно, деяким з цих дитячих організацій не вистачає

спеціального досвіду, необхідного для надання такої допомоги.

З іншого боку, одна з труднощів, з якими стикаються багато

сімей, які постраждали від ВІЛ, це брак знань про потреби дітей

в організаціях для дорослих. Робота деяких організацій по боротьбі

з ВІЛ /СНІД вселяє оптимізм, працівники розвиваються і будують�

ся творчі партнерські відносини між організаціями по роботі з до�

рослими та організаціями по роботі з дітьми.

У відповідь на епідемію ВІЛ і дорослі і дитячі організації повин�

ні придбати додаткові знання про ВІЛ і сконцентрувати увагу на

потреби дітей.

2.6. Виховання дитини з цукровим діабетом

Хвороба дитини — це завжди випробування для родини. А тяжка

хвороба — особливо. Як же страшно звучить: «Це на все життя»! Це

про інсулінозалежний цукровий діабет (першого типу). 

Почувши ці слова, хтось відмовляється в це вірити, хтось відчу�

ває нестерпну злість, відразу до лікаря, який поставив діагноз, до

себе, до оточуючих. Відчуття провини, безвиході, паніки, горя та

ще багато�багато інших відчуттів, які можуть змінювати одне одно�

го. В якісь моменти  починає здаватися, що все налагоджується, але

найменший імпульс (незнайома ситуація, телепередача, стаття,

необережне слово оточуючих, питання самої дитини про те, що із

нею відбувається)  знову кидає в ці емоції, які, здавалося б вже

вщухли. Така собі гойдалка.

Час. На все потрібен час. Щоб звикнути, адаптуватися, почати

жити повноцінно.

Але не лише він. Не можна кидати все на самоплин. Якщо бать�

ки деструктивно ставляться до хвороби дитини, дитина також не

може прийняти факт своєї хвороби. А не прийняття діагнозу «цук�

ровий діабет» — це не лише складний психологічний стан, але

і ризик розвитку ускладнень діабету. Оскільки дитина може почти
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поводити себе не відповідально по відношенню до хвороби.  Але,

з іншого боку, не варто ростити з дитини іпохондрика, який буде

при кожному «кольку» у боку бігти у лікарню. Такі от крайнощі.

То що ж робити, як зробити так, щоб діагноз «цукровий діабет»

не став вироком для дитини та її родини? Як кажуть лікарі�ендо�

кринологи та самі хворі на інсулінозалежний цукровий діабет, це не

хвороба, це — стиль життя. Основні принципи поведінки при цук�

ровому діабеті дуже прості:

– Дотримуватись дієти;

– Проводити інсулінотерапію;

– Давати фізичні навантаження.

Детальніше про все це, звісно, має розповісти лікуючий ендо�

кринолог. Варто розуміти те, що дотримання цих принципів забез�

печить нормальне, повноцінне життя дитині.

Так, життя вже не буде таким самим, як і до діабету, воно буде

іншим. Але, любі батьки, згадайте, як у вашому житті з’явилася

ваша дитина — ви, напевно, були розгублені, багато чого не знали,

потребували допомоги (іноді — порадою, іноді — ділом, іноді —

добрим словом підтримки) і врешті�решт, все поступово почало

ставати на свої місця. Життя змінилося, але поступово ви повністю

увійшли у роль батьків. 

Так само і з діабетом — час, терпіння, увага, підтримка.

Ставлення дитини до хвороби цілком залежить від ставлення до

хвороби батьків, оскільки дитина, скоріше за все, не має свого уяв�

лення і точки зору щодо хвороби, оскільки не стикалася з нею

раніше. Дитина буде віддзеркалювати вашу поведінку по відно�

шенню до хвороби.

Чого  не варто робити:

– Робити вигляд, що нічого не сталося. Діабет є, це вже сталося.

Ігнорування хвороби може призвести до почуття неповноцінності,

відчуття провини у дитини і до можливості саботажу лікування

– Робити із дитини безпорадного хворого. Ваша дитина НЕ

ДІАБЕТИК! Ваша дитина має цукровий діабет. В чому різниця?

Діабетик — це ніби стан душі, який вимагає йому відповідати

і вдосконалюватись у ролі хворого. Людина з діабетом — це звичай�

на людина, яка має хворобу.

– Робити із хвороби сімейну таємницю. Дитина буде соромитись

свого діагнозу, буде почуватися гіршою за інших, її самооцінка буде

понижуватись. Згодом дитина може відмовитись від соціальних

контактів у школі, у дворі, замінивши їх дуже вузьким, на її погляд,

безпечним колом. Таким чином може наступити так звана соціаль�

на дезадаптація.
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– Робити із дитини або її хвороби культ. Це може врешті�решт

призвести до того, що дитина просто почне маніпулювати вами за

допомогою хвороби: «Не пускаєте з друзями, тоді я не буду колоти

інсулін», «Уроки? Ні, мені сьогодні було дуже зле»…

А що ж робити?

– Говоріть із дитиною про її хворобу, про нові правила в її житті,

пояснюйте дитині те, що її цікавить. Робіть це доступною для дити�

ни мовою. Якщо треба, зверніться за допомогою до ендокринолога,

психолога, почитайте літературу, щоб вам самим було зрозуміти,

для чого, наприклад, потрібно рахувати Хлібні Одиниці (ХО), чому

сир не містить ХО (як так?! Він же такий калорійний!!!).

– Діліться з дитиною власними переживаннями та  почуттями.

Так дитина буде відчувати, що вона не одинока у своїх переживан�

нях. Можливо, ваші почуття відгукнуться у дитині і щось для неї

стане ясніше.

– Намагайтесь всіляко підтримувати дитину у найменших спробах
самостійної відповідальності по відношенню до хвороби.  Сама згада�

ла поміряти глюкозу — молодець! Правильно порахував ХО —

супер! Так ви зможете дати дитині відчуття того, що ви цінуєте її

відповідальність та самостійність

– Займайтесь усім тим, чим займались до хвороби. Якщо плин хворо�

би стабільний, у вас немає необхідності відлучати дитину від гуртків,

переставати проводити вільний час разом за спільними заняттями  та

переводити дитину на індивідуальне (домашнє) навчання. Якщо на

такі дії немає медичних показань, краще лишити все як є, поступово

підлаштовуючи нові звички до звичного темпу життя. Спочатку це

складно, але відмова від улюблених занять — це ще гірше.

– Включайте всіх членів родини у процес навчання. Дуже важливо,

щоб не лише мама або хтось один був обізнаний у питаннях раціо�

нального харчування, інсулінотерапіїї, заходах невідкладної допо�

моги, оскільки одна людина не в змозі навіть фізично весь час бути

поруч з дитиною. Для власного ж збереження сил, тілесних і духов�

них, вам необхідний відпочинок. До того ж, включення усіх членів

родини у процес навчання зробить із невідомого «монстра�діабета»

щось більш зрозуміле. Це важливо для того, щоб для родини ця хво�

роба стала нормальним явищем, з  яким можна і потрібно повно�

цінно жити. Це сприятиме формуванню адекватного ставлення до

хвороби у дитини.

Хотілося б наголосити ось на чому. Коли мова іде про хронічне

захворювання, таке як інсулінозалежний цукровий діабет, важливо

розуміти, що рано чи пізно хвороба стає ніби частиною самої люди�

ни. Мова не іде про «уход у хворобу» мова про те, що дотримання



43

дієти, уколи та інше, стаюсь звичкою. А звичка, як відомо, друга

натура. Не приймаючи, заперечуючи, відчуваючи злість до хвороби

ви насправді не приймаєте, заперечуєте, відчуваєте злість до части�

ни особистості людини. А, не приймаючи частину людини, не

можливо прийняти її цілком. 

Це потребує часу, терпіння, підтримки, але це можливо! Вам

може знадобитися допомога спеціалістів на шляху до прийняття

діагнозу — психолога або психотерапевта.  Спільними зусиллями,

маючи бажання та віру це можливо. 

Ось історії, написані дітьми, хворими на інсулінозалежний цук�

ровий діабет. Їх просили пригадати, як змінювалося їх ставлення до

хвороби від початку і далі. Надруковано із згоди дітей.

Дарина, 17 років. Хворіє 4 роки.
«Ця історія починається із звичайного курортного відпочинку.

Ми із родиною вирішили відпочити після моїх вступних іспитів.

Умови у пансіонаті не відповідали рівню «люкс», але нам подоба�

лось бути разом на березі моря. Через тиждень мені стало зле —

порушене дихання, слабкість, я пила дуже багато води. Батьки

казали, що це від спеки, а про воду казали, що я із дитинства заба�

гато вживаю рідини. Ще через деякий час, коли ми повернулися

додому, мама побачила у мене на спині фурункул. Почала лікувати.

Ванночки, мазі, пов’язки…

А зовсім скоро — моя подорож закордон з однокласниками.

Я відмовилась їхати, бо почувалася дуже погано. Мене відвезли

у лікарню. Там виявили діабет. Цукор був 33,3ммоль/л!!! (норма —

до 6,6 ммоль/л — авт.). мама розплакалась, а я сказала: «Ну то й що,

мамо. Нічого страшного». У той день я вперше їхала у кареті «швид�

кої» у якості пацієнта.

Я тоді ще не розуміла, на скільки все серйозно, не знала, що це

на все життя. А мені ж було лише 13 років! Все життя попереду…

І ніхто не знає, у чому причина: стрес, гнійно — інфекційне захво�

рювання, щось інше? У роду ні в кого цукрового діабету не було.

Я пролежала у тій лікарні майже місяць. Я неначе заново наро�

дилась і вчилася жити. По�іншому. Життя з іншого боку — регуляр�

ні підколки, перевірки цукру. Це все так напружує. Але назад доро�

ги немає...

Коли я вже більш вільно орієнтувалася у своїй хворобі, я бояла�

ся трьох речей: гіперглікемії, втрати свідомості та продуктів, які

мені категорично заборонені. У моїй голові не було слова «неможна»,

коли я бачила у магазині «колу», солодощі, тощо. У моїй голові одра�

зу виникав страх. І боялася я зовсім не наслідків у найближчому
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часі. Я боялася продукта самого по собі! Боялася, що він нашкодить

мені, коли я його з’їм. І я не їла. Але моє оточення змінилось. Адже

я встигла полежати у трьох лікарнях — моє оточення навчило мене

їсти всіляку гидоту, яка шкідлива, але дуже смачна. Я не хочу каза�

ти, що шкодую про це, адже, що зроблено, те зроблено. Напевно,

вчитися на своїх помилках — це про мене.

Бували моменти, коли я думала, що полегшу життя своїм близь�

ким, та і взагалі усім оточуючим, якщо позбавлю світ від свого існу�

вання. Можливо, і мені від цього стало б легше. Звичайно, зараз

я розумію, що помилялась. Батьки мене люблять не дивлячись не

хворобу.

Перший навчальний рік мені давався важко і це було на пряму

пов’язано із діабетом. Я боялась, що хтось дізнається про мою хво�

робу. Думала, що з мене глузуватимуть, принижатимуть, будуть ста�

витись із презирством. Багато чого передумала і лише через рік

я стала лояльно ставитись до того, як на мій діабет реагують ото�

чуючі. І друзі, і одногрупники, поставились із розумінням, не зада�

вали забагато питань. Мене це дуже тішило, адже відповідати мені

було б складно, морально складно.

Моє друге літо з діабетом пройшло просто жахливо. Я все літо

провела у себе в ліжку на дачі на берегу моря. Ніхто не знав, що мені

дуже погано. Батькам я брехала, всі думали, що просто стала дуже

ледащою. 

Коли я потрапила знову до лікарні і мені зробили необхідні ана�

лізи, стало зрозуміло, що стан мій був поганенький. Мені запропо�

нували поставити помпу, але я на це наважилась лише наступного

разу, коли лягла у лікарню. Мій стан одразу поліпшився. Це помі�

тили  оточуючі та і самій мені стало набагато краще.

Дуже скоро я знову стала ставитись до діабету погано. Мені було

байдуже. Я робили вигляд, що його просто немає. Або він є, але до

мене не має жодного стосунку. 

Але мені вчасно вдалося потрапити до психолога і поставити все

по місцях.  Так це триває і донині».

Марія. 15 років. Хворіє 9 років.
«Одного сонячного дня я зрозуміла, що за єдину мить моє життя

змінилось і в моїх звичайних днях почали з’являтись нові, зовсім не

радісні, фарби. 

Поступово я входила у депресію. Кожного разу питала себе: «Ну

чому це зі мною? Як це могло статися? Як мені далі із цим жити?».

Іноді я «тормозила», дивлячись в одну точку. 

Так, у моєму організмі поселився новий сусід — діабет. 
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О, так! Коли ти чуєш цей діагноз, на якусь мить втрачаєш сенс

життя. Але поряд знаходяться рідні, близькі, люблячі люди. Люди,

які до тебе не байдужі. 

Так, перші роки в мене була апатія. І навіть рідні не в змозі були

мені допомогти. Спочатку я думала, що це кінець. Потім починаєш

розуміти, що з цим можна жити. Так, жити! Не вмирати! Ця хворо�

ба не смертельна. А ще краще не вважати це хворобою! Спочатку

тобі важко, навіть дуже. Виходить, що ти весь час прив’язаний до

цього. Постійні уколи по чотири рази на день, безкінечні превірки

глюкози, ну і, звичайно, харчування. Одним словом, режим! 

На жаль, від цієї хвороби не втекти. Можна лише підтримувати

себе у нормальній формі. Звичайно, я не можу казати, що в цьому

випадку всі мають бути песимістами як я, але знаю напевне —

ніколи нікому не побажала б такого горя. За всі роки, що я хворію,

для себе виділила дві форми діабетичного життя. Перша — просто

нестерпна — в єдину мить тебе все дістає, набридає і ти ладен кину�

ти все. Друга — це коли ти вже знаєш, що треба робити, щоб жити. 

Безумовно, я радію життю! Адже при моїй хворобі є ліки, які

роблять моє життя наповненим, майже як у всіх. 

Хоча я і песиміст по життю, я живу далі. Як людина із причуда�

ми у крові та збоєм у підшлунковій зі стажем у 9 років  Я усім вам

кажу: люди, живіть, не падайте духом. З цукровим діабетом можна

жити і до 100 років! Головне — підтримка і любов близьких та віра

у те, що все вийде».

Ці діти — мудрі не по роках. Нам, дорослим, є чого в них повчи�

тися. Вони поділилися своїм досвідом, щоб допомогти вам обрати

кращий шлях до порозуміння із дитиною, хворою на діабет.

Наступні поради можна знайти на сайті
http://www.vidal.ru/patsientam/entsiklopediya/Narusheniya�obmena�

veshestv�endocrinoligiya/kogda�saharnyi�diabet�atakuet�detey.html

Виховання дитини вже само по собі є досить серйозним випро�

буванням для кожного з батьків. Але коли у дитини діагностують

хронічне захворювання, таке як цукровий діабет, виховання стає

ще більш важким завданням. Щоб допомогти батькам впоратися

з цим, фахівці радять:

1. Заохочуйте і допомагайте дітям прищеплювати корисні звич�

ки в харчуванні. Коли у дитини виявляється цукровий діабет, рамки

її і без того ще маленького світу стають ще більш вузькими. Тепер

в її житті буде набагато більше обмежень, особливо в харчуванні.

Тому батькам потрібно якомога раніше прищепити своїм дітям
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важливість харчування, яке має бути корисним і складатися з добре

збалансованої за складом їжі, щоб уникнути ускладнень хвороби.

Батьки повинні переконатися, що дитина слідує постійному графі�

ку прийому їжі. Але якщо дитина не хоче їсти якийсь певний вид

їжі, який ви пропонуєте, не треба її примушувати. Замість цього,

запропонуйте дитині якомога широкий вибір корисних продуктів.

2. Регулярно вимірюйте вміст цукру в крові. Ідеальна частота

даної процедури становить, щонайменше, чотири рази на день.

Якщо можливо, батьки повинні робити це самостійно, щоб бути

впевненими в тому, що захворювання знаходиться під контролем.

3. Прищеплювати дитині любов до фізичних вправ. Щоб уни�

кнути ожиріння, яке може привести до ускладнень у дітей з цукро�

вим діабетом, батьки повинні зробити фізичну активність невід’єм�

ною частиною життя дитини. Фізичне навантаження не повинно

бути надмірним, достатньо простої ходьби, бігу підтюпцем або

навіть посильної допомоги у веденні домашнього господарства.

4. Дитина повинна бачити і відчувати вашу любов і підтримку.

Буває так, що діти з цукровим діабетом думають, що вони винні

в тому, що у них захворювання. Багато хто з них вважають, що хво�

ріють через те, що вони зробили щось погане або ж вони недостат�

ньо гарні діти для своїх батьків. Щоб розвіяти сумніви, батьки

повинні переконати свою дитину в тому, що вони завжди будуть

підтримувати і любити його, не дивлячись ні на що.

2.5. Рекомендації щодо психологічного супроводу дітей 
хворих на онкозахворювання

В нашому суспільстві часто до онкозахворювання відносяться, як

до фатального. На сучасному етапі розвитку медицини росте відсоток

дітей, які вилікувались від онкологічного захворювання. Але процесс

лікування залишається тривалим і складним. Тому у дітей, які знахо�

дяться на стаціонарному та амбулаторному лікуванні часто виникає

тривога, напруга, пов’язані з проходженням медичних маніпуляцій,

обстежень, операцій.  Хвора дитина проходить певні етапи психоло�

гічної адаптації до лікування та сприйняття себе в хворобі.

Особливості психологичного підтримки  в залежності  
від стадії  адаптації до хвороби:

Гостра стадія ( стадія з моменту встановлення діагнозу)

Гостра стадія триває з початку  встановлення діагнозу та про�

довж першого місяця знаходження дитини на  стаціонарному ліку�
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ванні. В цей період можуть виникати  проблеми адаптації. До про�

блем адаптації  відноситься  виникнення тривоги та страху у дити�

ни за своє здоров’я. Одними із причин підкріплення таких страхів

часто є відсутність або брак інформації щодо захворювання та його

прогнозів. Тому батькам важливо розповісти дитині, що з нею від�

бувається, а інформацію  щодо хвороби надавати правдиву і згідно

вікового сприйняття. 

У дитини може бути на встановлений діагноз різна реакція:

панічна, істерична, неусвідомлена, безвихідна тощо. 

Перша консультативна бесіда є важливим аспектом  в процесі

адаптації дитини. Проведення вичерпної консультативної бесіди

з дитиною щодо розкриття діагнозу та їх прогнозів для здоров’я та

життя дає змогу вести конструктивний діалог між лікарем, батьками

та дитиною, формувати довірливе ставлення до лікування, адекват�

не ставлення до прогнозів захворювання. Часто батьки замовчують

діагноз, не говорять про захворювання з дитиною взагалі, ніби�то

вона ще мала і ничого не розуміє, дитина в такій ситуації частіше

буває збудженною, тривожною. Важливо доступно розповісти про

захворювання та заспокоїти щодо прогнозів здоров’я.

Етапи адаптації дитини  до захворювання:
– Етап до встановлення діагнозу — триває з моменту виникнен�

ня захворювання та до моменту взаємодії з лікарем з приводу вста�

новленого діагнозу;

– Медичний етап — відбувається госпіталізація, ізоляція дитини

від звичного соціального оточення. На цьому етапі часто відбу�

вається зміна життєвих стереотипів, яка  приводить до зростання

рівня тривоги та психологічної напруги;

– Етап адаптації до захворювання — відбувається пристосуван�

ня до факту госпіталізації та лікування, на цьому етапі знижується

рівень тривоги та напруги;

– Етап «капітуляції» — спостерігається примирення до факту

захворювання, домінування негативних думок, почуттів, пасивне

прийняття процесу лікування, тощо;

– Формування компенсаторних механізмів — пристосування до

життя з хворобою, установки на отримання «вигоди» від хвороби

(рентні установки).

З точки зору психологічного підходу до лікування дітей з онко�

захворюваннями, ця хвороба сприймається як «сімейна хвороба».

Батьки теж проходять певні етапи адаптації до хвороби дитини, від

емоційних реакцій батьків в більшій мірі залежить емоційні реакції

дітей на хворобу, тому що діти часто копіюють поведінку та тип
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реагування батьків. Активна позиція дитини та батьків щодо участі

у процесі лікування дає позитивний психологічний ефект та  впли�

ває на ефективність лікування.

Важливим фактором формування позитивної активної позиції

є довіра до лікаря та методів лікування захворювання, і через пози�

цію батьків формується відношення дитини до процессу лікування.

Якщо батьки довіряють лікарю, то і дитина також буде довіряти

ликарю. Під час хвороби дитини, емоційний і психологічний взає�

мозв’язок між дитиною та  матір’ю зростає, тому важливим є рів�

ний і стійкий емоційний стан матері.

Сприйняття  дитиною інформації  щодо стану  свого здоров’я
При спілкуванні з дитиною необхідно враховувати вікові особ�

ливості мислення дитини, — воно значною мірою відрізняється від

мислення дорослої людини. Сприйняття дитиною інформації зале�

жить від віку, особливостей психосоціального розвитку, особистого

життєвого досвіду дитини, емоційного стану дитини та умов надан�

ня інформації Діти часто піддані впливу фіналізму — сприйняття

фактів негативного характеру, які відбуваються тільки з поганими

людьми, тому діти сприймають хворобу, як покарання за погану

поведінку. У дитини виникає почуття провини, стиду за свою

«погану» поведінку і їм здається: якщо вона буде вести себе добре,

то вона одужає. Вона може звинувачувати себе в тому, що вона

погана, неслухняна  дитина, і тому вона захворіла. Такі погляди

викривляють причини хвороби. Тому важливо при бесіді запитува�

ти у дитини, як вона себе почуває, про біль, про її почуття та думки.

Заспокойте дитину, розкажіть, що діти і дорослі хворіють з інших

причин, не залежно від поведінки.

Дитячий егоцентризм — дитина веде себе так, ніби дорослі

повинні розуміти без слів, що він / вона почуває та думає. Може

виникати роздратування, агресія, плаксивість. При спілкуванні

важливо говорити про відчуття та бажання дитини, її  загальний

фізіологічний стан, для того щоб виявити потреби та проблеми здо�

ров’я.

Осмислення  дитиною  важкості захворювання та прогнозів

виникає в процесі лікування. Тоді може виникати і страх смерті:

«Невже я такий хворий що можу померти?» Особливості  сприй�

няття  дитиною інформації щодо захворювання наведені в таблиці

у п.2.1. Розуміння дитиною хвороби —  це динамічний  процес,

який має певні фази.
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2.7. Навіщо говорити дітям про рак?

Звістка про рак може здатися приголомшливою, але існують

чіткі докази, що бути відкритим і чесним з дитиною — це кращий

шлях для того, щоб допомогти їй пережити діагноз. Існує декілька

причин того, чому краще бути чесним з дітьми щодо раку. 

Секретність може погіршити справи 
Деякі батьки уникають говорити про рак, бо хочуть захистити

своїх дітей. Проте, дослідження показують, що діти, яким говорять

про захворювання, мають менший рівень тривожності, аніж діти,

яких тримають у невідомості. Секрети тяжко утримувати. Вони

можуть бути додатковим чинником стресу: ви будете думати чи

казати, чи ні, або почуватиметеся винними, що нічого не сказали. 

Ви можете обманювати дітей 
Діти спостережливі. Незалежно від того, як сильно ви будете

намагатися приховати діагноз, більшість дітей будуть підозрювати,

що щось не так. Вони відчуватимуть зміни вдома, такі, як ваш

печаль, розмови, що ведуться пошепки, за закритими дверями,

збільшення кількості телефоних дзвінків або гостей. Ці знаки

будуть більш очевидними для більш старших дітей і підлітків, але

навіть молодші діти відчують зміни. Якщо ваші діти будуть підоз�

рювати, що існує якась серйозна проблема і ви їм про неї не сказа�

ли, вони будуть робити свої висновки. А їх фантазії часто гірші, ніж

реальність. 

Вони мають право знати 
Діти можуть відчувати себе глибоко пораненими, якщо вони

запідозрять або побачать, що їх виключили з чогось важливого для

них і їх родини. Якщо ви включаєте їх, то показуєте, що довіряєте

та цінуєте їх. Це може збільшити їх самооцінку. Ця ситуація може

навіть сприяти їх емоціональному розвитку. Вони можуть вчитися

жити в непевності і боротися, якщо життя йде не по плану. 

Вони можуть дізнатися від будь7кого іншого 
В ідеалі, діти мають чути про онкологічний діагноз від своїх бать�

ків або когось, хто посланий батьками. Якщо ви, як батьки, будете

говорити з друзями та рідними про рак, але діти не будуть знати нічо�

го, повстає можливість, що вони дізнаються про рак від когось іншо�

го або підслухають вашу розмову. Найгірший спосіб почути складні,

неприємні новини — підслухати їх. У ваших дітей можуть виникнути

неправильні ідеї. Вони можуть подумати, що справа настільки кепсь�



50

ка, що ви не можете говорити про неї, або що вони не гідні бути

запрошеними до цих дискусій щодо цих справ. 

Діти можуть також неправильно інтерпретувати чи неправильно

почути інформацію та подумати, що справа більш гірша, ніж нас�

правді є. Вони можуть відчути, що вони не можуть задавати питань.

Вони можуть мовчки страждати чи поширювати невірну інфор�

мацію серед інших дітей у родині.

Діти можуть боротися 
Ви можете переживати, — яким чином діти можуть справитися

зтакими новинами. Але існують докази того, що діти, яким нада�

ється правильна підтримка, можуть боротися. Дослідження показу�

ють, що ключовим фактором, який допомагає дітям пережити

тяжкі часи, є тісний зв’язок з дорослим, який цінує та підтиує їх�

і сприймає їх такими, які вони є. Цими дорослими можуть бути

батьки, дідусь або бабуся, тітка або дядько чи приятель родини. 

Діти мають висловлюватися 
Розмова з вашими дітьми про рак дає їм нагоду сказати, що вони

відчувають. Особливо важливо повідомити їм, що вони можуть

задавати питання. Інколи діти відкриються перед дорослими, які не

є їх батьками. 

Ви — людина, яка найкраще розбирається в своїй дитині
Не бійтеся, що ви не зможете поговорити зі своєю дитиною про

рак. Як батько чи мати, яка знає і піклується про свою дитину, ви —

найкраща особа, яка може це зробити. Після обдумування та підго�

товки, ви можете використати свої знання щодо того, яким спосо�

бом це повідомити. Багато людей хочуть мати прості відповіді.

Проте, можливо, вам доведеться використати кілька способів.

Коли Ви не можете говорити про рак 
У той час, коли деякі люди починають відкрито говорити про

рак, іншим це тяжче. Особливо їм тяжко розмовляти з дітьми. Деякі

батьки взагалі не хочуть казати про це дітям і з усих сил намагають�

ся приховати хворобу. Люди мають свої причини не казати про це

дітям: культурні відмінності, родинні обставини, смерть одного

з рідних від раку. Інколи ви можете не знати, наскільки серйозним

є захворювання, і ви будете хотіти довідатися більше, перш ніж роз�

мовляти з з дітьми. Від людини, хворої на рак, можуть очікувати

швидке видужання без будь�яких побічних ефектів. Тому, вважаєте

ви, і не треба хвилювати дітей.  
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Що казати?
Кажіть їм основне і такими словами, які вони розуміють.
Довідайтеся, що вони вже знають.
Спитайте своїх дітей, що вони вже знають про рак і тоді боріться

з усілякими міфами (напр., що раком можна захворіти як інфекційним

захворюванням і що причиною захворювання можуть бути інші діти).

Спитайте їх, що вони хочуть знати ще.
Тільки відповідайте на питання, які задають діти, і не думайте,

що вони мають ті ж самі страхи, що й ви. Уникайте повідомляти

занадто багато інформації за один раз.

Будьте чесними та відкритими.
Не бійтеся сказати, що ви не маєте відповіді на питання. Ска�

жіть, що ви спробуєте довідатися про це у лікаря й повідомите

дитині найближчим часом. І переконайтеся, що ви виконали свою

обіцянку.

Кажіть їм, що треба очікувати.
Скажіть їм про будь�які зміни, які можуть статися в їх повсяк�

денному житті.

Прагніть до балансу надії й реальності.

Скажіть дітям, що, хоча й рак може бути серйозним випробуван�

ням і лікування може бути складним, — більшості людей стає

краще. Ви зробити усе можливе, щоб все йшло добре. 

Уважно слухайте.
Ваші діти можуть казати дуже мало або не запитувати нічого,

коли ви кажете їм про це уперше. Деякі діти потребують час, щоб

«перетравити» інформацію, але це не означає, що вони не розумі�

ють. Дайте їм зрозуміти, що вони можуть прийти до вас у будь�який

час, задавати питання, ділится сумнівами та страхами. Скажіть їм,

що ви, можливо, не завжди матимите відповіді, але ви зрозумієте їх

страхи і допоможите їм боротися. 

Показуйте свою любов.
Кажіть своїм дітям, що ви любите їх та запевняйте, що за ними

завжди будуть доглядати. Показуйте свою любов до дітей, обнімаю�

чи їх, потішаючи їх, і робіть так, щоб вони відчувати свою потріб�

ність і цінність. Не бійтеся бути емоційними; це дає дітям зрозумі�

ти, що показувати почуття — це нормально. Але намагайтеся не

спантеличити чи злякати їх Вашими реакціями. Якщо треба, давай�

те прості пояснення, на зразок «Тато повідомив мені сумні звістки,

але разом ми  пройдемо крізь це».

Підготовлено за матеріалами Ради з онкологічних захворювань
у штаті Новий Південний Уельс (Австралія)
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2.8. Якщо Ваша дитина має рак головного мозку

Хоча випадки раку головного мозку найчастіше трапляються

в дорослих, а не в дітей, по ступеню поширеності вони другі після

лейкемії. Хоча й симптоми, процедура поставки діагнозу та ліку�

вання пухлин у дітей приблизно такі ж, я і у дорослих, у випадку

дітей виникає велика кількість різних додаткових проблем. 

Наслідки лікування

Нормальний розвиток дитини гальмується у результаті ушко�

дження частини головного мозку, яка виробляє гормони росту. Це

ушкодження може бути спричинене або самою пухлиною, або ліку�

ванням. Може знадобитися гормональна терапія.

Що мені сказати дитині?

Цілком нормально захищати свою дитину від чогось настільки

загрозливого, як рак мозку, і деяким батькам буде дуже тяжко від�

крито говорити зі своїми дітьми про пухлину. Діти, однак, швидко

вловлюють, що щось дуже погано, кажуть їм про це або ні. Якщо ви

можете відкрито та чесно говорити зі своєю диниою про пухлину,

робіть це таким чином, щоб вона менше хвилювалася і відчувала

контроль за ситуацією. Те, скільки дитина хоче знати, залежить від

її віку та потреб. Діти часто задовольняються лише невеликою кіль�

кістю інформації, чи простими відповідями. Ваша відкритість та

спокійна довіра може додати впевненості вашій дитині. 

Як я відношуся до дитини?

Будь�який вид раку руйнує нормальний повсякденний спосіб

життя родини та дитини. Він також лякає всіх, хто має стосунок до

цієї проблеми і часто спричиняє дискомфорт або біль дитині. Лікар�

ні, аналізи крові, багато складного обладнання, хірургічні втручан�

ня, радіо та хіміотерапія — вони можуть бути жахливими. Ваша

дитина, так само, як і Ви, може відчувати злобу, депресію, страх чи

пригнічення. Ці почуття можуть швидко змінитися на інші.

Ваша дитина потребує якомога більше безпеки, і це допоможе їй

боротися. Протягом курсу хвороби та її лікування, одною з її голов�

них потреб буде, щоб якомога більше речей залишалися нормаль�

ними та незмінними. Важливо продовжувати показувати їй свою

любов та підтримку. Це допоможе дотримуватися звичайних для

Вас правил і дісціпліни, бо, хоча й у Вас виникатимуть спокуси

почати балувати дитину чи полегшити звичайно дисципліну, у по�

дальшій перспективі це приведе до невдоволень. Незалежно від

того, де Ваша дитина — у лікарні чи вдома, намагайтеся ставитися

до неї так звичайно, як завжди.



53

Що робити з іншими членами родини?

Як Вам врахувати потреби та вимоги Вашої хворої дитини

і потреби Вашої дружини / чоловіка чи інших дітей? Відповідь на це

питання знайти не легко, але, можливо, найбільш важливо визнати

зміни, обговорити проблеми і попросити допомоги від рідних і дру�

зів, від персоналу лікарні чи інших, хто може допомогти.

Кожен реагує у свій спосіб: матір, батько, інші рідні часто реагу�

ють на рак по різному. Одна людина, наприклад, може фокусувати�

ся на добрих новинах, а інша — на поганих. Одні батьки само захи�

щаються, відсторонюючись від сумних звісток, або зануруючись

у роботу, а інші боряться з проблемою, занурюючися в догляд за

дитиною. Це інколи сприяє напруженню в родинних відносинах,

особливо у ваших відносинах з вашим чоловіком або дружиною, —

саме тоді, коли ці відносини мають бути міцними.

Важливо усвідомити, що немає правильного або неправильного

способу боротьби з цією проблемою: кожен — різний. Кращий

шлях зрозуміти ці відмінності — говорити про них зі своєю дружи�

ною або чоловіком, якщо Ви це можете, і розділяти з ним свої

почуття злості, сум, надію. Без звинувачень і критики.

Якщо ви збираєтеся доглядати за вашою дитиною, яка має рак,

і враховувати інтереси інших членів родини, ви маєте добре їсти та

спати, і, найважливіше, мати трохи часу для себе. Приділення уваги

собі допоможе залишатися здоровим і контролювати ситуацію

і підтримувати вашу дитину і родину найбільш ефективно.

Чи міг я попередити це?

Більшість батьків замислюються над цим і почувають провину, але

відповідь безперечно ‘Ні’. Не існує доказів того, що батьки у якійсь

мірі відповідальні за те, що у їх дітей виникла пухлина мозку. 

Підготовлено на основі матеріалів Фонду з вивчення мозку
(Австралія)

2.9. Психологічні проблеми онкохворої дитини 
на різних стадіях лікування

Успішне завершення курсу терапії та перехід в стадію ремісії для

дитини та батьків є великою радістю, але  напруга та переживання

можливості рецидиву може заважати процесу соціальної адаптації

дитини. Період входження дитини в звичний ритм життя, а саме,

повернення до навчання та активного спілкування з однолітками

є важливою складовою успішної соціальної реабілітації.
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Стадії Проблема Рекомендації

Стаціонарного
лікування

Соціальна ізоляція, яка

приводить до звуження кола

спілкування з близькими,

друзями,  однолітками.

Активна підтрика соціаль�

них зв'язків, спілкування

дитини з одноліткати та

через інтернет, телефон,

листування тощо;

Проблеми болю пов' язано�

го з проведенням медичних

маніпуляцій, операцій,  ус�

кладнень зумовленних про�

веденням хіміотерапії тощо.  

Проведення психологічної

підготовки дитини до медич�

них маніпуляцій. Вона може

бути в формі бесіди, а саме

розповідь, з якою метою

робиться маніпуляція, як

буде проходити маніпуляція,

що буде відчувати та що

необхідно робити їй під час

м е д и ч н о г о в т р у ч а н н я .

Психологічна підготовка

з молодшими дітьми прово�

диться з використанням

ігротерапії, де програється

процес медичного втручан�

ня. Також застосовується

залучення дитини до актив�

ної позиції в проведенні

маніпуляції. Наприклад:

"Яку руку для маніпуляції

тобі зручніше надати?", "Яку

іграшку ти візьмеш з собою

в маніпуляційну?".

Проблеми, пов'язані з випа�

дінням волосся. Перед діть�

ми постає питання зовніш�

нього вигляду, часто діти

дуже переживають втрату

волосся, бо воно асоціюєть�

ся з критерієм краси. Особ�

ливо гостро переживають

з цього приводу підлітки,

цей факт може більше хви�

лювати дитину, ніж сама

хвороба.

Важливо надати змогу дити�

ні говорити про свої страхи

та потреби, пояснити, що

волосся випадає в період

проведення терапії та ви�

росте знову після прохо�

дження лікування. Ефек�

тивним є використання

фотографій дітей, які знахо�

дились на лікуванні в ста�

ціонарі під час проведення

терапії та після.
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Стадії Проблема Рекомендації

Стадія ремісії Страх перед рецедивом не

зменшується. У дитини та

батьків може сформуватися

синдром "Дамоклова меча",

який характеризується по�

силенням страху, тривоги.

В цей період хворі діти та

батьки можуть боятися

виписуватися із стаціонару,

тут дитина знаходиться під

постійним медичним нагля�

дом спеціалістів, а вдома

вони залишаються на само�

ті зі своїми проблемами.

Дозволити виразити страх;

підтримка (психологічна та

емоційна); психотерапія

стану тривоги: застосування

атртерапії, ігрової терапії,

музикотерапії.

Соціальна дезадаптація, а са�

ме повернення дитини та її

батьків до звичного життя

ускладнюється, в тому числі

з причин:  по�перше, що фі�

зично дитина почуває себе

слабкою, по�друге, необхід�

ністтю постійного амбулатор�

ного догляду, відвідування

поліклінники,  проходження

медичних обстежень, тощо.

Необхідно підтримувати

зв'язок з сім'єю, близькими

людьми; необхідно підтри�

мувати зв'язок з друзями;

підтримка психологічна та

емоційна; підтримка "якості

життя".

Депресія. На стадії ремісії

можуть виникати психоло�

гічні проблеми, пов'язані

з виникненням депресії

у дитини. Відчуття самотно�

сті, неможливість повністю

повернутися до звичного

ритму життя, яке було до

появи хвороби. Вихід на

вулицю супроводжується,

як правило, з  використан�

ням медичних масок, що

посилює у дитини відчуття

слабкості, хворобливості. 

Продовження навчання

вдома,  соціальний супровід

дитини та родини; робота

волонтерів, які можуть за�

лучаться для проведення

занять з дитиною, навчання

музики, співу, проведення

дозвілля з дитиною, тощо.

Підтримка "якості життя"

є засобом профілактики де�

пресії.

Продовження таблиці.
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Стадії Проблема Рекомендації

Порушення соціальних

зв'язків з однолітками,

втрата можливості ходити

до школи, займатися улю�

бленими заняттями може

приводити до виникнення

стійких негативних емоцій,

а потім і депресії.

Соціальна

реабілітація

Зниження самооцінки ди�

тини, яка може почувати

себе не такою як інші, у дея�

ких з них після операцій

змінюється тіло, вага, вони

відчувають загострення по�

глядів сторонніх осіб, тощо.

Проведення занять терапев�

тичної групи однолітків, де

можливо висловити свої по�

чуття, думки, почути думку

однолітків. Це дає можли�

вість підвищити самооцінку.

Проблеми батьків, які часто

пов'язані з захворюванням

дитини: втратою роботи,

або необхідністю зміни

роботи, проблеми сімейних

взаємовідносин.

Соціальна та психологічна

допомога батькам дитини;

проведення соціальної реабі�

літації в т. ч. і батьків з вико�

ристанням впровадження

спеціальних програм. 

Можливе виникнення про�

блем із засвоєння інформа�

ції, зниження концентрації

у в а г и , о б ' є м у п а м ' я т і ,

сприйняття,  швидке висна�

ження, втомлюваність як

наслідок захворювання та

ускладнень хіміотерапії.

Проведення програми інди�

відуального навчання з ура�

хуванням індивідуальних

психічних процесів дитини.

Закінчення таблиці.
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2.10. Розуміння дитини смерті залежно від віку. 
Особливості підтримки

Період життя
Деякі загальні

характеристики

Загальні концепції

смерті

Особливості

підтримки

Раннє дитинство

(до 2�х років)

– немає свідомо�

го мислення;

– погано розмо�

вляють;

– на перше місце

виходять фізичні

потреби

– пізнання світу

через сенсорну

інформацію;

– н е г а т и в н е

сприйняття нез�

найомих людей,

розлуки

Розлука – знаходження

матері з хворою

дитиною; 

– з а б е з п е ч и т и

максимальний

фізичний ком�

форт;

– з а б е з п е ч и т и

комфорт за допо�

могою сенсорної

інформації: дотик,

погойдування,

смоктання;

– з а б е з п е ч и т и

комфорт за допо�

могою  родичів та

знайомих людей

улюблених пред�

метів, іграшок.

Раннє вербальне

дитинство (від 2�х

до 6�ти років)

– магічне мис�

лення;

– граються з іг�

рашковими зві�

рятами, можуть

уявляти їх "мер�

т в и м и " ; п о т і м

"оживляють їх"

– часто вважають

смерть оборот�

ною; 

– не вірять, що

в о н и м о ж у т ь

вмерти;

– можуть прирів�

нювати смерть

і сон;

– вірять, що мо�

жуть викликати

с м е р т ь с в о ї м и

думками, коли ба�

жають, щоб хтось

з н и к ( м а г і ч н е

мислення)

– мінімізація роз�

луки з близькими

людьми (батька�

ми) чи забезпе�

чення надійної

заміни;

– необхідно роз�

віяти не правиль�

не розуміння про

те, що смерть � це

покарання про

погані думки та

вчинки;

– необхідно дава�

ти точну інформа�

цію про те, що

таке смерть: "мер�

тва людина більше

не дихає і не їсть"
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На кожній стадії лікування онкохворої дитини можуть виникати

різні психологічні проблеми, які потребують корекції та психоло�

гічного супроводу.

Закінчення таблиці.

Період життя
Деякі загальні

характеристики

Загальні концепції

смерті

Особливості

підтримки

Школярі (від 7�ми

до 12�ти років)

– дитина може

вимагати графіч�

них деталей про

с м е р т ь , в к л ю �

чаючи похорон;

– р о з у м і н н я

смерті може ви�

никати від зов�

нішніх чинників,

таких, як аварії

( р а н н я с т а д і я

сприйняття); 

– р о з у м і н н я

смерті може ви�

никати від вну�

трішніх чинників

таких, як хвороба

(пізня стадія)

– в цілому розу�

міють, що смерть

о с т а т о ч н а т а

неминуча і часто

є непередбачува�

ною;

– розуміюсь, що

це може статися

з ними

– н е о б х і д н о

п о я с н и т и п р о

специфіку хворо�

би та лікування,

а також поясни�

ти, що смерть �

це не покарання;

– необхідно під�

тримувати зв'язок

з сім'єю, близьки�

ми людьми;

– необхідно під�

тримувати зв'я�

зок з друзями;

– п і д т р и м к а

психологічна та

емоційна,;

– п і д т р и м к а

"якості життя"

Підлітки та доро�

слі (старше 12�ти

років)

– можуть розпо�

відати про нере�

алізовані плани,

такі, як навчання,

одруження і т.д.

– р о з у м і ю т ь

завершеність та

універсальність

смерті, але відчу�

вають дистанці�

йованість від неї;

– здатність роз�

вивати природні,

фізіологічні та

теоретичні пояс�

нення смерті

– Д о з в о л и т и
виразити страх;
– забезпечити
усамітнення;
– підтримувати
прийнятні дії для
д о с я г н е н н я
незалежності;
– підтримувати
зв'язок з друзями;
– звернутись по
допомогу до гру�
пи однолітків;
– п і д т р и м к а
психологічна та
емоційна,;
– п і д т р и м к а
"якості життя".
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3. ПОЧУТТЯ БАТЬКІВ 
ТЯЖКО ХВОРОЇ ДИТИНИ

Поради психолога батькам, у яких народилася хвора дитина

Батьки можуть переживати негативні почуття, які пов’язані зі

станом здоров’я та прогнозами життя хворої дитини.

1. Почуття провини за труднощі, які відчуває безпорадний малюк.
Дні і ночі безперервно проходять в пошуках відповідей на питання:

«Чому таке трапилося зі мною / з нами? Що ми зробила не так?»

У батьків навіть може закріпитися переконання: «Тільки я / ми

у відповіді за подію, тому що я / ми...». І це не дозволить жінці зосе�

редитися на виходжуванні дитини, адже аура впевненості йому осо�

бливо потрібна.

2. Страх. Батьки бояться, що дитина не виживе. Страх смерті

може зміняти страх порушень у розвитку дитини. Далі — страх не

справитися з виявленими патологіями, страх запізнитися з лікуван�

ням. Найчастіше доглядом за хворою дитиною займається мати

і від емоційного стану матері залежить і емоційний настрій усієї

сім’ї. Почуття страху стає практично постійним і призводить до

того, що мама нікому не може довірити дитину — ні татові, ні бабу�

сі. Цей «страшний» шлях вимотує мати і руйнує сім’ю, яка дитині

потрібна, як повітря.

3. Відчуття безпорадності, що виникає через брак інформації про
прогнози здоров’я і життя дитини. Щоб не допустити цього, спілкуй�

теся з лікарями і медсестрами, які доглядають за дитиною. Задавай�

те їм питання! За даними останніх досліджень, близько 20 % бать�

ків не можуть розібратися в медичних термінах і не просять у лікарів

необхідних роз’яснень. Чим краще ви розберетеся в тому, що відбу�

вається, тим легше вам буде організувати догляд за дитиною і після

виписки з лікарні.

4. Почуття розчарування, викликане крахом сподівань. Все йде не

так: замість умиротворених останніх тижнів вагітності — невідомі

раніше діагнози і заплутана термінологія; замість різнокольорових

стрічок і дбайливо підготовлених одежинок — трубочки та дроти,

якими обплутаний безпорадний малюк, який лежить в кювезі. Так,

буде важко, але тисячі батьків вже пройшли цей шлях і зараз

ростять здорових дітей.
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5. Пошук винних, яким в сім’ї підміняється необхідна мамі під7
тримка. Таким способом деякі намагаються впоратися з тривогою

і переляком. На жаль, дуже часто молоду маму звинувачують

у необережному поводженні під час вагітності. Буває, що вину при�

писують батькові малюка: «Погано доглядав за вагітною дружи�

ною!». Чи бабусі: «Мало допомагала!. Але замість звинувачень всі

члени сім’ї повинні об’єднатися, допомогаючи малюкові!

6. Втрата взаєморозуміння між подружжям виникає через те, що
народження дитини, особливо першої — це завжди криза для подруж7
ніх відносин. А народження малюка раніше покладеного терміну

значно ускладнює завдання, що стоять перед батьками. Почуття

тата — це безпорадність, розчарування і... самотність. Натикаючись

на «кам’яну стіну», виросла між ним і дружиною, чоловік замика�

ється. Але, шановні батьки, ви повинні зрозуміти, що це ваше за�

гальне випробування, тому відноситеся один до одного з розумінням.

Важливо!
При депресивному стані вам допоможе, якщо ви відверто відпо�

вісте собі на наступні питання:

� Чого саме я страшусь?

� Що мене турбує?

� Чи маю я достатньо інформації щодо стану моєї дитини?

� Чи хочу я отримати більш повну інформацію?

� Яким я бачу і відчуваю мого малюка?

� Чи підтримують мене близькі?

� На кого я можу спертися?

� Які якості мені необхідні, щоб пройти через це випробування?

� Що конкретно я можу зробити для своєї дитини?
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4. ПСИХОЛОГІЯ СКОРБОТИ (ГОРЯ)

Існують життєві ситуації, які є настільки травматичними, що

вимагають допомоги з боку фахівців: психологів, психотерапевтів,

психіатрів, оскільки самій людині впоратися дуже складно. Напри�

клад, ситуація смерті, втрати близької людини,  коли особистісних

ресурсів виявляється недостатньо. І щоб впоратися з надзвичайним

стресовим впливом, люди, які пережили втрату, часто починають

зловживати алкоголем і різними лікарськими препаратами. Внаслі�

док хронічної напруги у них можуть виникати так само і різні пси�

хосоматичні розлади.

Переживання горя, може бути, одне з самих таємничих проявів

душевного життя. Людині, спустошеному втратою, необхідно пере�

жити горе і наповнити свій світ змістом. Як він, впевнений, що

назавжди позбувся радості і бажання жити, зможе встановити

душевну рівновагу, відчути фарби та смак життя? Як страждання

перетворюється у мудрість? Все це — не риторичні факти захоплен�

ня силою людського духу, а нагальні питання, знати які потрібно

хоча б тому, що всім нам рано чи пізно доводиться з професійного

чи загальнолюдського обов’язку втішати і підтримувати людей, які

мають втрату — як дорослих, так і дітей.

Горе — це не просто одне з почуттів, це одне з тих почуттів, яке

робить людину людиною. Жодна найрозумніша тварина не ховає

своїх побратимів. Ховати — значить бути людиною. Але ховати —

це не відкидати, а ховати та зберігати. Людське горе не деструктив�

не, а конструктивне, воно покликане не розкидати, а збирати, не

знищувати, а творити — творити пам’ять.

В принципі подібне переживання та симптоми не обов’язково

можуть виникати тільки в разі смерті близького, але і в разі тяжко�

го захворювання близьких.

Психологи описують, що пержіаніе горя може бути, як: «нор�

мальне» і «патологічне”, «відкладене» і «передбачає».

Особливо важливо розрізнення «нормального» і «патологічного»

горя, бо горе, як і будь�яка травматична реакція, — являє собою нор�

мальний процес. На прикладі горя можна простежити природну дина�

міку перебігу будь�якого травматичного стресу, тобто то, як відбу�

вається подолання психологічної травматизації при оптимальному

випадку. Ми будемо говорити про те, як природно відбуваються етапи

переживання травматичного стресу, яким чином здійснюється процес

природного самозцілення, чим можна допомогти на кожному з етапів.
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Етапи природного перебігу горя, або, як ще кажуть, нормальна

«робота горя» (так як людина дійсно як би працює над своєю трав�

мою), характерні для будь�якої фази психологічного стресу, хоча

зрозуміло, їх тривалість сильно варіюється залежно від тяжкості

травми, а також в залежності від інших факторів.

Які ж симптоми горя? Можуть бути соматичні порушення. Спе�

цифічні порушення дихання. Дихання стає переривчастим, особ�

ливо на вдиху, з’являються симптоми фізичної перевтоми, втрата

апетиту, порушення сну (повторювані кошмари, безсоння), можли�

ва симптоматика тієї хвороби, від якої помер близький.

Психологічна сфера. Почуття провини (основне переживання

при будь�якій травмі, а при скорботі — домінуюче), заглибленість

в образ померлого. Відчуття спустошеності, бляклості, сірості світу,

дратівливість. Ідеалізація померлого. Почуття покинутості, що

викликає злість. Ця злість вступає в конфлікт з ідеалізацією, викли�

каючи сильні суперечливі почуття. Людина, відчуваючи свою злість

і її несправедливість, намагається стримуватися, і виникає як би

«задерев’янілість”, бажання піти від контакту. Спочатку — уник�

нення розмов про померлого, потім — настирливе розповідання.

Що це за злість? Звідки вона береться? Зазвичай особа в скорбо�

ті не охоче визнає це почуття, але воно дуже важливий. І розуміння

цього дозволяє більш точно відчувати людину, яка втратила близь�

ку людину.

Подібний стан дуже точно показано у відомому оповіданні

Р.Бредбері про електричну бабусю. У родині помирає мати, і батько

купує робота — бабусю, ідеальну бабусю — красиву, добру, розумну,

яка прекрасно ладить з усіма дітьми. З усіма, крім дівчинки, яка

навідріз відмовляється мати хоч якісь відносини з електричною

бабусею. Ніхто не може зрозуміти, в чому справа. Усі старання

бабусі подружитися з дівчинкою ні до чого не приводять. Та лише

грубить і уникає її. Поки, нарешті, не відбувається вирішальний

випадок. Рятуючи дівчинку, бабуся потрапляє під машину і, здаєть�

ся помирає. Дівчинка раптово починає кричати. «О, мама! — про�

стогнала Агата, вся тремтячи і зіщулившись ще більше, зовсім

схожа на немовля. — Мама померла, мама! Бабуся теж, адже вона

обіцяла завжди любити, завжди�завжди, обіцяла бути іншою, а те�

пер подивися, подивися... Я ненавиджу її, ненавиджу маму, ненави�

джу їх усіх... Ненавиджу!». — Звичайно, — раптом пролунав голос

бабусі. — Адже це так природно, інакше і бути не могло. Як же

я була дурна, що не зрозуміла відразу!.. Ось слухай. Це з книги про

виховання дітей. Її написала одна жінка, і зовсім недавно дехто

сміявся над її словами, зверненими до батьків: «Діти пробачать вам
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будь�яку помилку, але пам’ятайте, вони ніколи не пробачать вам

вашої смерті». Діти особливо часто схильні сприймати смерть

близької людини як зраду, як те, що їх кинули, обіцяючи завжди

бути поруч. Це дуже болісне переживання, що викликає внутрішні

конфлікти і суперечливі почуття.

До інших загальних симптомів горя відносяться специфічні

порушення в смисловій сфері. Раптом виявляється: на що не глянь,

все було пов’язано з померлим. З’являється дивна забудькуватість

у повсякденному житті — померлому ставиться, наприклад, таріл�

ка, і це знову викликає погіршення стану. Порушуються працездат�

ність, увага, пам’ять, підсилюється відчуття власної малоцінності.

Скорбота проходить такі фази;
Початкова фаза скорботи — шок і заціпеніння. «Не може бути!» —

така перша реакція на звістку про смерть. Характерне стан може

тривати від кількох секунд до декількох тижнів, в середньому —

дев’ять днів. Заціпеніння — найпомітніша риса цього стану.

Як це не дивно, людина на цій фазі відчуває себе цілком добре.

Вона не страждає, знижується чутливість до болю і навіть «прохо�

дять» деякі захворювання. Людина настільки нічого не відчуває, що

навіть рада були би відчути хоч що�небудь. Його бездушність розці�

нюється оточуючими як недостатність любові і егоїзм. Від людини

у скорботі очікують бурхливе вираження емоцій, якщо ж людина не

може заплакати, йому дорікають і винять його. Тим часом саме таке

«нечутливість» свідчить про тяжкість і глибину переживань. І чим

довше триває цей «світлий» проміжок, тим довше і важче будуть

наслідки.

Для цієї фази характерна втрата апетиту, нерідко виникає м’язо�

ва слабкість, малорухливість, іноді вона змінюється хвилинами ме�

тушливої ??активності.

У свідомості людини з’являється відчуття нереальності того, що

відбувається, душевне оніміння, нечутливість, оглушення. Приту�

пляється сприйняття зовнішньої реальності, і тоді, в подальшому,

нерідко виникають прогалини в спогадах про цей період. А.Цвета�

ева, людина блискучої пам’яті, не могла відновити картину похо�

рону матері: «Я не пам’ятаю, як несуть, як опускають труну. Як

кидають грудки землі, закопують могилу, як служить панахиду свя�

щеник. Щось витравило все це з пам’яті… Втома і дрімота душі.

Після маминих похоронів в пам’яті — провал».

Як пояснити всі ці явища? Зазвичай комплекс шокових реакцій

тлумачиться як захисне заперечення факту або значення смерті, що

охороняє скорботну людину від зіткнення з втратою відразу у всьо�

му обсязі.
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Будь це пояснення вірним, свідомість, прагнучи відволіктися,

відвернувшись від того, що сталося, була б повністю поглинена

поточними зовнішніми подіями. Однак ми бачимо прямо проти�

лежну картину: людина психологічно відсутня в сьогоденні, не чує,

не відчуває, не включається в сьогодення, воно як би проходить

повз неї, перебуваючи десь в іншому просторі та часі.

Шок залишає людину в тому часі, коли померлий був ще живий.

Справжнє супроводжується так званими дереалізаціоннимі і депер�

соналізаціоннимі відчуттями («це відбувається не зі мною», «ніби

це відбувається в кіно»).

Чим можуть допомогти близькі людині, що переживає горе і зна�

ходиться у фазі шоку? Що вони повинні і чого не повинні робити?

1. Розмовляти з такою людиною і втішати його абсолютно

марно. Він все одно вас «не чує», а на ваші спроби його втішити

лише здивовано скаже: «Я себе почуваю добре». Але те, що дійсно

ви можете зробити, — це ходити за ним всюди «хвостиком», ні на

секунду не випускаючи його з поля уваги, не залишаючи його одно�

го. При цьому не обов’язково з ним говорити, можна це робити

мовчки. Важливо лише не залишити людину наодинці з собою,

якщо раптом почнеться гострий реактивний стан.

2. Якщо це дитина, яка навчається в школі, краще його не пускати

до школи, навіть якщо він буде стверджувати, що цілком упорається.

3. Постарайтеся якомога більше і частіше торкатися людини,

яка важко переживає горе. Тактильний контакт виникає в нас над�

звичайно рано. По суті справи це найперший контакт немовляти

з зовнішнім світом. Тому, як би не були порушені взаємодії скор�

ботної людини із зовнішнім світом, тактильний зв’язок найчастіше

зберігається. Іноді буває досить одних тактильних контактів, щоб

вивести людину з важкого шоку. Особливо, якщо це такі символіч�

ні дії, як погладжування по голові. У цей момент більшість людей

починають відчувати себе маленькими, беззахисними, їм хочеться

заплакати, як плакали в дитинстві. Якщо ж вам вдалося викликати

сльози, значить, людина переходить у наступну фазу.

4. Потрібно викликати у людини будь�які сильні почуття, які

виведуть його з шоку. Сильну радість у людини в такій ситуації

викликати, мабуть, непросто. Тож підійде і злість. Іноді навіть

допомагає «викликати вогонь на себе”, розсердивши скорботного.

Існуючі культурні ритуали сприяють і допомагають людині

пережити горе. Тому тривалість фази в середньому відповідає риту�

альним датам.

У народних традиціях, якщо розглянути ритуал похорону, вра�

жає, наскільки психологічно грамотно створені деякі звичаї. Нас�
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правді, традиція плакальниць, коли спеціально запрошені (і навче�

ні!) жінки, голосно ридаючи, говорять тексти типу «На кого ти мене

покинув!» і т.п. Тобто — те, що відчуває скорботна людина, але не

має можливості висловити. Плакальниці допомагають людині

заплакати і викликають катарсис. (катарсис (грец.) — очищення,

стан внутрішнього очищення, полегшення, викликаний емоцій�

ним потрясінням в результаті співпереживання трагедії).

Фаза страждання і дезорганізації триває 6–7 тижнів. В середньо�

му 40 днів. У цей час людині буває важко втримати свою увагу на

зовнішньому світі, реальність як би покрита прозорим серпанком,

вуаллю, крізь яку часто�густо пробиваються відчуття присутності

померлого. Дзвінок у двері — промайне думка: це він; його голос,

обертаєшся — чужі обличчя; раптом на вулиці — це ж він входить

в телефонну будку. Такі бачення, вплітаються в контекст зовнішніх

вражень, природно, лякають, беручись за ознаки наближення

безумства.

Зберігаються і перший час можуть навіть посилюватися різні

тілесні реакції — утруднене вкорочене дихання, м’язова слабкість,

астенія, втрата енергії, відчуття тяжкості будь�якої дії, відчуття

порожнечі в шлунку, тиск у грудях, клубок у горлі, підвищена чут�

ливість до запахів, зниження або надзвичайне посилення апетиту,

сексуальні дисфункції, порушення сну.

Це період найбільших страждань, гострого душевного болю.

З’являється безліч важких, іноді дивних і страшних думок і почут�

тів. Це відчуття порожнечі і безглуздості, розпач, почуття покину�

тості, самотності, злість, вина, страх і тривога, безпорадність. Типо�

ві незвичайна поглинання чином померлого та його ідеалізація,

особливо до кінця фази, підкреслення надзвичайних достоїнств,

уникнення спогадів про його поганих рисах і вчинках. Горе накла�

дає відбиток і на стосунки з оточуючими. Тут може спостерігатися

втрата теплоти, дратівливість, бажання усамітнитися. Змінюється

повсякденна діяльність. Людині важко буває сконцентруватися на

тому, що він робить, важко довести справу до кінця, а складно орга�

нізована діяльність може на якийсь час стати і зовсім недоступною.

Часом виникає несвідоме ототожнення з померлим, що виявляєть�

ся в мимовільному наслідуванні його ходи, жестах, міміці.

Робота по переживанню горя стає провідною діяльністю. Це

найважчий період.

Основним переживанням виступає почуття провини. Виника�

ють так звані патогенні ланцюжки, коли людина, згадуючи подію,

вбачає різноманітні натяки, які були йому надані, — раз я знав,

я міг би запобігти події.
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Як ми вже говорили, почуття провини — надзвичайно непро�

дуктивне почуття. Людина, відчуває почуття провини, нічого не

буде робити, щоб полегшити свій стан. Навпаки, чим йому гірше,

тим більше задовольняється почуття провини. Тому такі люди дуже

рідко самі звертаються до психолога по допомогу. І рідні та близькі

повинні допомогти їм у цьому. Якщо мова йде про дитину, дорос�

лим слід бути особливо уважними до його станів, що дасть можли�

вість точно визначити той момент, коли може знадобитися допомо�

га професіонала. В емоційній сфері така дитина відчуває

пригніченість, страх. Актуалізується, зокрема, страх смерті. Дитині

починає здаватися, що все в житті крихко і в будь�який момент

може закінчитися, вона починає боятися за життя близьких.

Часто діти, які втратили близьку людину, вимагають, щоб мати

або батько були з ними весь час, навіть супроводжували до туалету.

Іноді батьки інтерпретують це як боязнь самотності. Це так. Але

головне, вони бояться, що поки їх немає, з батьком може щось ста�

тися, він може померти. Вони з острахом відзначають ознаки

наближення старості батьків: сиве волосся, зморшки і т.п.

Дуже характерні для даної фази сильні порушення пам’яті на

поточні події. Це буває виражене настільки сильно, що дитина не

може вчитися в школі. Тому дуже важливо вчасно надати дитині

необхідну психологічну допомогу.

Оточуючі помічають, що навіть зовні людина, що переживає

горе, сильно змінюється. Особа стає дуже виразною, на ньому

застигає маска страждання. Хода змінюється, людина горбиться

(“горе пригнуло до землі”), навіть волосся стає тьмяним. З’яв�

ляється маса проблем зі здоров’ям. Весь час щось болить. На цій

фазі з’являється емоційна лабільність — дуже легко викликаються

почуття, у будь�який момент людина готова заплакати.

Чим можна полегшити страждання людини в скорботі?
1. Якщо на першій фазі вам слід постійно бути разом з такою

людиною, то тут можна і потрібно дати людині, якщо вона того

хоче, побути одному.

2. Але якщо вона побажає з вами поговорити, потрібно завжди

бути в її розпорядженні, вислухати її (навіть якщо ви слухаєте це все

в сотий раз і вам самому важко) і підтримати.

3. Як уже говорилося, ці люди часто дратівливі, тим не менш,

розуміючи їх стан, треба ставитися до них більш м’яко, прощаючи

багато чого (але не все!).

4. Якщо людина плаче, зовсім не обов’язково робити те, що ми

називаємо «втіхою». Що таке розрада? Це зробити все, щоб людина
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не плакав. У нас у всіх є безумовний рефлекс на чужі сльози. Бача�

чи їх, ми готові зробити все, лиш б людина заспокоїлася, перестала

плакати. Сльози дають можливість найсильнішої емоційної роз�

рядки. Наші слізні залози влаштовані таким чином, що сльози

сприяють виробленню заспокійливих речовин. Недарма, якщо по�

плакав, то добре спиться. Заспокоюючи людину, ми не даємо

можливості цього процесу завершитися. З іншого боку — як взага�

лі можна втішити людину в скорботі? Яка може бути розрада?

Я кілька разів чула такі фрази, які «втішають»: «У тебе тільки брат

помер, а у інших матері вмирають. І — нічого ...».

5. В кінці цієї фази потрібно почати потихеньку прилучати

людини до суспільно корисної діяльності: відправити в школу або

на роботу, почати завантажувати домашньою роботою. Це дуже

корисно, так як дає можливість відволіктися від своєї основної

проблеми. Природно, режим повинен бути м’якшим, так як люди�

на все ще ослаблена.

6. Вважається, що з людиною у скорботі треба бути надзвичайно

дбайливим, делікатним. Але це не так. Спробуйте уявити себе

в оточенні людей, кожен з яких дивиться на вас жалісливим, спів�

чуваючим поглядом. Та вам захочеться втекти від них як можна

швидше! Тому що все вам буде нагадувати про вашу втрату.

Насправді, на цій стадії з людиною можна вже звертатися ціл�

ком нормально і іноді навіть можна з ним сваритися. Особливо

чудовий метод — формування у людини почуття реальної провини.

З виною ви нічого не можете зробити, так як вона ірраціональна по

своїх механізмах. Зате можна перенести центр ваги в реальність.
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ДОДАТКИ

Додаток 1

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХО7ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО РОКУ. 

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

Перший рік життя дитини займає особливе місце в розвитку лю�

дини. Пильна увага вимагають перші місяці життя дитини. В цей

період велике значення мають взаємини мами і дитини. Материн�

ство — це складний феномен, який має фізіологічні та психологіч�

ні механізми, еволюційну історію, культурні та індивідуальні осо�

бливості.

Хотілося б трохи сказати про грудне вигодовування малюків,

адже грудне молоко дивним чином пристосоване до травлення та

обміну речовин дитини перших місяців життя і містить всі необхід�

ні речовини для правильного його розвитку. До числа унікальних

властивостей жіночого молока відноситься високий вміст захисних

факторів, що оберігають дитину від інфекційних захворювань.

Величезною перевагою грудного молока є його абсолютна стериль�

ність. Матері, які годують грудьми своїх малюків, відчувають вели�

чезне задоволення від почуття близькості дитини, від усвідомлення

того, що вони дають те, що ніхто інший в світі не може йому дати!

Грудне вигодовування допомагає встановити більш тісний духов�

ний контакт з дитиною, ласкаві й ніжні обійми матері створюють

відчуття безпеки немовляти, закладають основу стабільної психіки,

дозволяють уникнути агресивності і полегшують його виховання

в подальшому. Відзначено, що у дітей, які перебувають на грудному

годуванні, вище рівень інтелектуального розвитку. При смоктанні

у маляти розвиваються м’язи обличчя, зміцнюються ясна, що доб�

ре впливає на формування зубів. Смоктання для дитини — своєрід�

ний спосіб втіхи, нейтралізація негативних переживань. Потреба

в цьому рефлексі з’являється при дискомфорті з будь�якого приво�

ду. Крім того, годування грудьми допомагає матері відновити влас�

не здоров’я після пологів.

Перша посмішка малюка.

Немовля посміхається з перших днів життя, посмішка частіше

з’являється у сні, тобто «фізіологічна» або внутрішня посмішка, як
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би звернена в себе, більш характерна для перших тижнів життя,

прекрасно відображає стан внутрішнього задоволення, начебто

сигналу «мені добре». До кінця перших двох місяців дитина дарує

усмішку мамі, з’являється «комплекс пожвавлення».

Яка роль дорослого в розвитку дитини на цьому етапі? 

Перша посмішка малюка — це особлива емоційно�рухова реак�

ція дитини, звернена до дорослого, свідоцтво про перехід малюка

до нового етапу розвитку — дитинству.

Зосереджуючи погляд на дорослому, малюк посміхається йому,

рухає ручками та ніжками, видає тихі звуки. «Комплекс пожвавлен�

ня» важливий для розвитку мовлення дитини, її емоцій, рухів, а на

їх основі — для психічного розвитку. Дорослий є посередником між

дитиною і навколишнім світом.

Мама, яка частіше посміхається малюкові, розмовляє з ним,

емоційно забарвленої промовою, розвивати його емоційність.

Важливо пам’ятати, що емоції мами є запорукою емоційного і розу�

мового розвитку малюка!

Моторика дрібна і крупна. Ще В.А. Сухомлинський сказав, що

здібності дитини розвиваються на кінчиках його пальців. Кінесте�

тичні імпульси, що йдуть від рук, а точніше від пальців потрапляю�

чи в головний мозок, впливають на розвиток мовлення дитини.

Кисті рук новонародженого, міцно стиснуті в кулачки, до двох

місяців починають розслаблятися. Розкрита долоня, як орган піз�

нання. Пропонуйте малюкові іграшку, щоб він намагався дотягну�

тися до неї і утримував в ручках. Після шести місяців дитині можна

запропонувати маленькі предмети, для розвитку дрібної моторики.

Наприклад, знімати із стержня пірамідки декілька кілець і нанизу�

вати їх на стрижень пірамідки, опускати дрібні предмети у вузький

отвір, стискати пальчики в кулачок і розтискати їх. Виконання

малюком різних катання кульок, намистинок, перекладання гудзи�

ків, олівців. Обговорювання віршів одночасно з рухом пальців рук

(«Сорока�білобока», «Пальчики вітаються», показувати «До поба�

чення»).

Пам’ятайте, що на пальчиках є спеціальні точки, які відповіда�

ють за певні органи функціонування нашого тіла. Наприклад, коли

ми масажуємо мізинчик, зміцнюється серце, коли масажуєш вели�

кий палець, «заряджається голова»...

Що ж стосується великої моторики до шести місяців: розви�

ваємо загальну активність дитини, підтримуємо спроби малюка

змінити положення тіла, викладаємо на животик, перевертаємо зі

спини на живіт.



70

Після 6 місяців також розвиваємо загальну активність малюка,

підтримуємо дитини, коли він намагається сидіти, вставати на

ніжки, ходити. 

Розвиток мови на першому році життя. На першому році життя

закладаються основи мови, створюється фундамент для розвитку

в подальшому пасивного і активного словника дитини. Крик

виступає закономірним явищем, що свідчить про нормальний про�

цесі його розвитку, грає важливу роль в становленні мовного дихан�

ня і підготовки мовного апарату до звуковимовленню. Психологи

рекомендують з перших днів життя немовляти частіше брати його

на руки так, щоб дитина могла бачити обличчя говорить з ним

дорослого.

Протягом перших трьох місяців життя у відповідь на звернення

дорослого в малюка виникають предречевие реакції — гукание

і гуління. Прислухаючись до голосу дорослих, дитина відгукується

на різне його інтонаційне забарвлення. Важливо заохочувати

малюка до лепету, посміхатися, підтримувати позитивне збуджен�

ня, уподібнювати лепет до чіткого звуконаследованію. Завдання

мами — спонукати дитину відповісти, наслідуючи і мамі, і самому

собі. Такий діалог не тільки удосконалює артикуляцію, а й привчає

немовляти слухати чужу мову. Пізніше, коли дитина може говори�

ти важливо, щоб мова дорослого була зразком «еталоном» для

дитини. Спочатку дитина сприймає емоційну сторону мови, а піз�

ніше смислову. Емоційний тон повинен бути присутнім в спілку�

ванні з дитиною. 

Задовольняйте потреби дитини, всіляко розвивайте його розум�

ні потреби. Потреба в пізнанні повинна набувати для дитини осо�

бистісний смисл. Тобто при взаємодії з навколишнім світом та нав�

чанні формується особистість, здатна мислити і відчувати.

Виховання, навчання повинно йти попереду розвитку і спирається

на нього, тобто виховання треба починати з моменту народження.

Елементи емоційного спілкування:

• Ласкаві слова

• Колискова

• Ніжні дотики

• Зоровий контакт «очі в очі»

Слід не забувати про значення колискової в життя немовляти.

Колискова — це пісня, адресована дитині і яка «вводить» її в стан

психологічного комфорту. Ритм колискової, як правило, збігається

з ритмом дихання і серцебиттям малюка. Внутрішня настройка на

іншу людину через ритм його рухів — це найдавніший спосіб
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психологічного приєднання. Мама та дитина об’єднуються в щось

спільне, а все інтонації і слова, образи пісні безперешкодно прони�

кають «всередину» в підсвідомість. Так само колиска — це приклад

материнського фольклору, як традиційний спосіб допомоги дитині

в структуруванні простору і усвідомлення свого місця в ньому. Вони

легко проходять в саме підсвідомість дитини, тому що говорять на

його мові. І краще, коли мама сама вигадує пісеньки для малюка,

адже в них — її мир і світ дитини.

Зовсім неважливо, чи є у мами слух, адже ваш голос найкрасиві�

ший і найбажаніший для дитини!

Дорогі мами, пам’ятайте, що перший рік життя дитини дає

основу подальшого становлення особистості. І саме ви формуєте

в дитині базова довіра до людей, вміння досягати мети і прихиль�

ність до вас, яка залишиться між вами на все життя!
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Додаток 2

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ДОПОМОГИ ДІТЯМ ІЗ СУЇЦИДАЛЬНИМИ

СПРОБАМИ ХІМІЧНОЇ ЭТІОЛОГІЇ  

Шейман Б.С. 
(завідувач Українським центром дитячої токсикології, інтенсивної 

та еферентної терапії НДСЛ «Охматдит»,доктор медичних наук)

Усікова Л.Ф. 
(практичний психолог Українського центру дитячої токсикології, 

інтенсивної й еферентної терапії НДСЛ «Охматдит»)

У листі Міністерства народної освіти України №1/9�241 від

27.06.2001р. «Про профілактику суїцидальної поведінки серед дітей

і підлітків» вказується, що «…характерним для мотивації підлітко�

вих самогубств є перевага почуття безнадійності й безпорадності,

підвищена чутливість до образ, максималізм в оцінках подій і лю�

дей, невміння спрогнозувати справжні наслідки власних вчинків».

Більшість підлітків відчувають депресію, самотність, невпевненість

у завтрашньому дні, мають проблеми у стосунках з дорослими

й однолітками. Властива підлітковому періоду самовпевненість ра�

зом із зазначеними рисами породжує відчуття безвихідності,

фатальності конфлікту, загострює переживання розпачу й самот�

ності. При такому внутрішньому стані навіть незначний стрес може

привести підлітка до суїциду. 

Фахівці визначають суїцид як усвідомлену дію, спрямовану на

добровільне позбавлення себе життя, що приводить до смерті. 

Розрізняють кілька видів самогубств:

1. Неусвідомлене самогубство.

2. Самогубство як ризикована гра й ризикована легковажність.

3. Психопатологічне й агресивно�невропатичне самогубство:

• маніакальне самогубство осіб, охоплених галюцинаціями або

маренням.

• самогубство меланхоліків у стані глибокого суму, гіпертрофо�

ваних докорів сумління, туги.

• самогубство особами, які охоплені нав’язливими ідеями.

• автоматичне або імпульсивне самогубство.

4. Самогубство психічно нормальної дитини з наступними різ�

новидами суїцидальної поведінки:
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• демонстративно�маніпулятивна форма;

• самогубство як прояв суїцидальної поведінки:

– внутрішній прояв: суїцидальні думки, емоційні переживан�

ня, задуми, наміри;

– зовнішній прояв: суїцидальні спроби та завершені суїциди.

• егоїстичний суїцид, який виникає через руйнування соціаль�

них зв’язків особистості із суспільством;

• альтруїстичний суїцид, який відбувається у формі самопожер�

тви для захисту інтересів групи;

• аномічний суїцид, який виникає в результаті виснаження

нервової системи;

• суїцид, спровокований засобами масової інформації;

• суїцид, викликаний депресивним станом.

В.Мушинский виділяє 9 характерних ознак, властивих будь�яким

самогубствам:

1. Метою всіх суїцидів є вирішення якихось проблем, адже суї�

цид — це не випадкова дія, а цілком мотивована. Суїцид є спробою

виходу із труднощів, кризи або неможливої ситуації; йому властива

логіка й доцільність. Щоб зрозуміти причину суїциду, необхідно

з’ясувати проблеми, для рішення яких його зробили.

2. Завданням усіх суїцидів є повне припинення потоку свідо�

мості, неможливого болю — це сприймається як рішення хвороб�

ливих і невідкладних проблем. Відповідно до цього суїцид має три

ознаки — присутність у людини, яка знаходиться у відчаї, душе�

вного хвилювання, підвищеного рівня тривоги й високого леталь�

ного потенціалу.

3. Загальним стимулом при суїциді є неможливий психічний

біль. Можна стверджувати, що припинення своєї свідомості — це

те, до чого прагне суїцидент, а душевний біль — те, від чого він

намагається втекти.

4. Загальний стресор при суїциді — це незадоволені психологіч�

ні потреби.

5. Загальною суїцидальною емоцією є безпорадність, безнадійність.

6. Внутрішнім ставленням до суїциду є суперечливість, амбіва�

лентність — людина відчуває потребу в здійсненні суїциду й у той

же час очікує допомоги й втручання від інших.

7. Основним станом психіки є звуження пізнавальної сфери, яке

відбувається у формі нестійкого емоційного й інтелектуального

звуження свідомості з обмеженням можливостей у виборі варіантів

поведінки, які звичайно доступні свідомості цієї людини, коли

вона перебуває в панічному стані.
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8. Загальною дією при суїциді є втеча, яка відображає бажання

людини покинути зону нещастя. Тому суїцид вважають граничною,

остаточною втечею. Зміст самогубства лежить у радикальній і оста�

точній зміні обставин, «декорацій» життя.

9. Загальною закономірністю всіх суїцидів є відповідність суїци�

дальної поведінки типовому стилю поведінки протягом життя. Не�

зважаючи на те, що суїцид — це вчинок, якому немає аналога

в попередньому житті людини, все�таки йому можна знайти відпо�

відність у стилі й характері щоденної поведінки особистості. Це

й попередні переживання душевного хвилювання, і схильність

витримувати психічний біль, і тенденції до обмеженого мислення,

і спроби втечі у важких ситуаціях, і т.д.

Напрямки психотерапевтичної роботи із суїцидальними пацієнтами:
1. Кризова психотерапія — виявлення й корекція неадекватних

установок суїцидента, пошук і застосування невикористаних

раніше (альтернативних) способів рішення суїцидального кон�

флікту.

2. Когнітивна психотерапія — виявлення й усунення невідповід�

ностей між об’єктивною реальністю й основними ситуаційними

установками суїцидента, його сприйняття дійсності в умовах суїци�

дального конфлікту. Цей метод особливо ефективний під час

корекції почуття безнадійності, пошуку когнітивних основ профі�

лактики повторних суїцидальних спроб.

3. Аксіологічна корекція — навчання про цінності, направляє

суїцидента на переосмислення своїх власних установок. При цьому

необхідно прагнути не тільки до домінування духовних орієнтирів

у системі цінностей пацієнта, а й підвищувати цінність самої осо�

бистості, людини, її життя.

4. Раціональна психотерапія — логічний аналіз стану суїциден�

та, вирішення причин психологічної дезадаптації, встановлення

зв’язку психологічного розладу із соматичною симптоматикою.

Цей вид психотерапії підвищує рівень знань пацієнта про свій стан,

знижує напругу, тривогу, які супроводжують суїцидологічну кризу.

5. Гештальт�терапія — спрямована на корекцію процесів сприй�

няття, обробки й актуалізації інформації. При роботі цим методом

суїцидента спонукують залишитися в ситуації «тут і тепер», уника�

ти звертання до минулого досвіду, не будувати плани на майбутнє,

що нормалізує саморегуляцію особистості, забезпечує поліпшення

її соціальної адаптації.

6. Психодрама — напрямок психотерапії, використовується як

психологічний груповий процес, у якому відбувається драматична
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імпровізація для вивчення внутрішнього світу особистості суїци�

дента, для виведення на зовні його внутрішніх переживань, зміни

внутрішнього образа психотравмуючої ситуації, ракурсу її бачення,

розуміння мотивів поведінки інших та ін.

7. Сімейна психотерапія — дозволяє здійснювати корекцію по�

рушених стосунків у найближчому оточенні суїцидента, що важли�

во для профілактики повторного суїциду. При використанні даного

напрямку визначається соціально�психологічна обумовленість суї�

цидальної поведінки, надається допомога пацієнту в усвідомленні

причин учинку, особливостей сприйняття взаємин у родині, його

уявлень про близьких людей, оточуючу дійсність, пошуку альтерна�

тивних варіантів адаптації й розвитку.

8. Аутогенне тренування — розвиває вміння саморегуляції осо�

бистості суїцидента, розширювати резерви адаптації. За допомогою

даного напрямку прискорюється вихід із кризового стану, коректу�

ються афективні розлади й агресія, формуються здатності мотива�

ційно�змістової та емоційної саморегуляції в стресових ситуаціях,

створюється позитивний емоційний фон.

Консультування батьків (опікунів, родичів).
За підсумками консультації дитини проводиться бесіда з батька�

ми, яка полягає в наступному:

1. Уточнення анамнезу життя дитини, її соціально�психологіч�

них, емоційних, поведінкових і особистісних особливостей (на

думку батьків).

2. Визначення ставлення батьків до того, що відбулося й до

дитини в цілому.

3. Визначення особливостей дитячо�батьківських відносин.

4. Повідомлення причин суїцидальної спроби і її характеру.

На заключному етапі акцентується увага батьків на тому, що суї�

цидальна спроба як біологічна реакція триває протягом 2�х тижнів

і можливе здійснення повторної спроби, що може привести до

летального результату. Також даються рекомендації відносно:

1. Необхідності пройти консультацію в лікаря�психіатра за міс�

цем проживання з метою виключити можливі граничні та патоло�

гічні стани.

2. Необхідності продовження психологічного супроводу.

3. Вікових особливостей підліткового віку.

4. Особливостей постсуїцидального періоду (може тривати до

1�го року, протягом цього часу необхідно зберігати пильність).

5. Корекції дитячо�батьківських відносин і батьківської позиції

щодо дитини.
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ПАМ’ЯТКА: ЯК ПОВОДИТИСЯ БАТЬКАМ (ОПІКУНАМ)
І НАВКОЛИШНІМ З ДИТИНОЮ, 

СХИЛЬНОЮ ДО СУЇЦИДУ

Стратегічним напрямком батьківської допомоги дитині із суїци�

дальним ризиком фахівці вважають поліпшення стосунків у роди�

ні, підвищення самооцінки, самоповаги дитини, а також поліп�

шення спілкування в родині. Всі ці заходи повинні привести до

підвищення самоцінності особистості дитини, її життя до такого

ступеню, коли суїцидальнї дії втрачають будь�який зміст.

Для підвищення самооцінки фахівці (В.Розанов, О.Моховиків,
Р.Стилиха) вважають за доцільне застосувати наступні прийоми:

1. Завжди підкреслюйте все гарне й успішне, що властиво вашій

дитині — це підвищує впевненість у собі, зміцнює віру в майбутнє,

поліпшує його положення.

2. Не тисніть на підлітка, не висувайте підвищених вимог у нав�

чанні, житті і т.ін.

3. Демонструйте дитині справжню любов до неї, а не тільки

слова, щоб вона відчувала, що її дійсно люблять.

4. Сприймайте свою дитину такою, якою вона є. Любіть не за

гарну поведінку й успіхи, а тому, що це ваша дитина, ваша кров,

ваші гени, майже Ви самі.

5. Підтримуйте самостійні прагнення вашої дитини, не захо�

плюйтеся її оцінюванням, не засуджуйте її, знайте, що шлях до

підвищення самооцінки лежить через самостійність і власну успіш�

ну діяльність дитини.

6. Потрібно тактовно й обдумано підтримувати всі ініціативи

своєї дитини, спрямовані на підвищення самооцінки, особистіс�

ний ріст, фізичний розвиток, які підсилюють успішність самостій�

ної діяльності; майте на увазі, що підліток рано чи пізно повинен

стати незалежним від своєї родини й однолітків, налагодити сто�

сунки із протилежною статтю, підготувати себе до самостійного

життя й роботи, розробити власну життєву позицію.

У випадку якщо Ваша дитина має суїцидальні тенденції або пере�
буває в стані розпачу, слід вести себе таким чином:

1. Залишайтеся самим собою, щоб дитина сприймала Вас як

щиру, чесну людину, якій можна довіряти.

2. Дитина повинна почувати себе з вами на рівних, як із другом,

це дозволить встановити довірчі стосунки.
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3. Важливо не те, що Ви говорите, а як Ви це говорите, чи

є у Вашому голосі щире переживання, турбота про дитину.

4. Майте справу з людиною, а не з «проблемою», розмовляйте

з дитиною на рівних, не варто діяти як учитель або експерт, вирішу�

вати кризу прямолінійно, це може відштовхнути дитину.

5. Зосередьте свою увагу на почуттях дитини, на тому, про що

вона мовчить, дозвольте їй «вилити вам душу».

6. Не думайте, що вам слід говорити щораз, коли виникає пауза

в розмові, використовуйте час мовчання для того, щоб краще поду�

мати й вам, і дитині.

7. Проявляйте щире співчуття й інтерес до дитини, не перетво�

рюйте розмови з дитиною на допит, ставте прості питання: Що тра�

пилося? Що відбулося?, які будуть для дитини менш загрозливими,

чим складні, «слідчі».

8. Направляйте розмову убік душевного болю, а не від нього,

адже Ваш син або донька саме вам, а не чужим людям, можуть пові�

домити про інтимні, особисті, хворобливі переживання.

9. Намагайтеся побачити кризову ситуацію очами своєї дитини,

приймайте її сторону, а не сторону інших людей, які можуть запо�

діяти їй біль, або щодо яких вона може так зробити сама.

10. Дайте можливість синові або донці знайти власні відповіді,

навіть тоді, коли вважаєте, що знаєте вихід із кризової ситуації.

11. Ваша роль полягає в тому, щоб надати дружню підтримку,

вислухати, бути зі своєю дитиною, коли вона страждає, навіть якщо

рішення проблеми начебто б не існує. Дитина в стані горя, у безви�

хідній ситуації може змусити відчути себе безпомічним і дурним,

але вам, найчастіше, і не слід приймати ніяких рішень, негайно

міняти життя або навіть рятувати його — Ваш син або донька знай�

дуть вихід з положення самі, потрібно тільки їм довіряти.

12. І останнє — якщо Ви не знаєте, що говорити, не говорить

нічого, просто будьте поруч.

У випадку якщо існує реальний суїцидальний ризик або спроба вже
відбулася, суїцидологи радять батькам наступне:

1. Першим кроком у запобіганні самогубства завжди було вста�

новлення довірчих відносин.

2. Батькам слід подолати ситуацію, коли необхідність бесіди з ди�

тиною про його суїцидальну спробу загострює їхні власні психоло�

гічні конфлікти або виявляє якісь їхні проблеми. Слід й у цій ситуа�

ції віддавати перевагу бажанню поговорити з дитиною й у той же

час — перемогти страх перед цією бесідою, щоб обов’язково відбу�

лося спілкування й обговорення проблеми.
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3. Діти в стані суїцидальної кризи стають занадто чутливими,

особливо до того, що і як говорять дорослі; тому не можна вилива�

ти на дитину неусвідомлену або усвідомлену агресію; іноді корис�

ною виявляється невербальна комунікація — жести, дотики і т.д.

4. Якщо батьки почувають, що дитина не сприймає їхню допо�

могу, їм слід пам’ятати, що вона, одночасно, і прагне, і не прагне її;

тому для досягнення позитивного результату в діалозі необхідна

м’якість і наполегливість, терпіння, максимальний прояв співчуття

й любові: слід використовувати всі методи й прийоми, викладені

вище.

5. Якщо Ви розумієте, що впоратися самостійно не виходить, то

необхідно звернутися до фахівця (психолога, психіатра) за допомогою.

Наприклад, Вас завжди приймуть у Клініці Дружньої до Молоді,

тел. 234�93�46, вул. Владимирська, 43; або тел. 272�35�37, вул. Стре�

тинська, 7/9. Основні принципи роботи таких Клінік — це без�

відмовність, доброзичливість, конфіденційність, анонімність,

добровільність відвідування. Також можна звернутися в Центр ме�

дико�психологічної допомоги НДСЛ «Охматдит» по тел. 236�98�61,

вул. Черновола 28/1.

ВИЯВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Суїцидальна поведінка — це прояв суїцидальної активності —

думки, наміри, висловлення, погрози, спроби, замахи. Суїцидоло�

ги вважають, що даний вид поведінки зустрічається  в нормі (без

психопатології), при психопатіях, при акцентуаціях характеру.

При вивченні суїцидальної поведінки, слід розрізняти наступ�

ні типи:

1. Демонстративна поведінка.
При демонстративній поведінці способи суїцидальної поведін�

ки найчастіше проявляються у вигляді порізів вен, отруєння нео�
труйними ліками, зображення повішення.

2. Афективна суїцидальна поведінка.
При афективній суїцидальній поведінці частіше прибігають до �

спроб повішення, отруєнню токсичними й сильнодіючими препаратами.
3. Істинна суїцидальна поведінка.
При даному типу суїцидальної поведінці частіше використову�

ють повішення.
При виявленні особливостей суїцидальної поведінки необхідно

звернути увагу на поведінкові, словесні, емоційні, депресивні ознаки:
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Поведінкові ознаки:

• будь�які раптові зміни в поведінці й настрої, особливо ті, які

віддаляють від близьких людей;

• схильність до необачних учинків;
• надлишкове вживання алкоголю або пігулок;
• відвідування лікаря без зайвої потреби;
• роздає дорогі речі або гроші;
• придбання засобів для здійснення суїциду;
• підведення підсумків життя, упорядкування справ, підготовка

до суїциду;
• неуважність до зовнішнього вигляду.
Словесні ознаки:

• запевнення в безпорадності й залежності від інших;

• прощання;
• розмови або жарти про бажання вмерти;
• повідомлення про конкретний план суїциду;
• двояка оцінка значимих подій;
• повільна, маловиразна мова;
• самозвинувачення.
Емоційні прояви:

• амбівалентність емоцій і почуттів;

• безпорадність і безнадійність;
• переживання горя;
• ознаки депресії;
• почуття провини або невдачі, поразки;
• зайві побоювання або страхи;
• відчуття власної малозначущості;
• неуважність або розгубленість.
Депресивні прояви:

• смутний настрій;

• почуття суму, туги;
• почуття втоми;
• порушення сну:
• соматичні скарги;
• непосидючість, занепокоєння;
• фіксація уваги на дріб'язках;
• зайва емоційність;
• замкнутість;
• розосереджена увага;
• агресивна поведінка;
• неслухняність;
• схильність до протесту;
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• зловживання алкоголем, наркотиками;
• низька успішність у школі;
• часті прогули.
Також необхідно з’ясувати наявність наступних особливостей

поведінки й висловлень підлітків і термін їх появи:

• скарги на відсутність сенсу життя: «Навіщо мені жити?»,

«Який зміст у тому, що я живу?»;

• висловлення «Мені все набридло!», «Не прагну нікого бачити,

не прагну нічим займатися!»;

• скарги на погане передчуття: «Я скоро вмру!»;

• підвищений, стабільний інтерес до питань смерті, загробного

життя, похоронних ритуалів;

• словесні натяки про смерть, яка наближається: «Заждіть,

недовго вам залишилося мучитися!», «Ви ще пошкодуєте, але

буде пізно!»;

• наведення особливого порядку у своїй кімнаті, серед своїх

особистих речей, остаточне з'ясування відносин;

• раптове, без видимих причин, настання спокою після стресу

або тривалої депресії;

• таємні готування до чогось, що підліток відмовляється

пояснювати;

• тривалий стан внутрішньої зосередженості, що не було раніше

характерним для підлітка, відсутність бажання спілкуватися із

друзями, родичами, ходити в гості, вести активний спосіб життя.

Деякі із цих ознак мають «подвійне» значення, тобто можуть

говорити не тільки про суїцидальну поведінку, а й про інші особи�

стісні проблеми, кризи в житті юної людини. Для уточнення вис�

новку про наявність суїцидальної поведінки необхідно використо�

вувати спеціальні психодіагностичні засоби — карти, опитувачі,

тести.
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Додаток 3

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, 
ЩО СТРАЖДАЮТЬ ДЦП

Метою фізичного виховання дітей з ДЦП є створення за допо�

могою корекційних вправ та спеціальних рухових режимів переду�

мов для успішної побутової, навчальної, трудової та соціальної

адаптації до реальних умов життя, їх інтеграції в суспільстві.

Основним завданням фізичного виховання дітей, які стражда�

ють на ДЦП, є поетапне руховий розвиток дітей в тій послідовно�

сті, яка властива здоровим дітям. Якщо умовно уявити собі руховий

розвиток дитини у вигляді будівництва багатоповерхового будинку,

то дитина самостійно і за допомогою лікаря і педагога повинен

поступово підніматися з поверху на поверх, після завершення «бу�

дівництва» попереднього. Причому починати свій рух нагору він

повинен саме з того рівня, на якому зупинився в своєму розвитку,

а не виходячи зі свого віку. І в 5 років руховий розвиток дитини

може знаходиться на рівні піврічного!

Для більш детального опрацювання основних корекційних зав�

дань формуємо більш приватні допоміжні завдання, які вирішува�

тиме лікар, педагог (методист, батьки дитини) в процесі фізичного

виховання:

Корекція порочних установок опорно�рухового апарату (кінці�

вок, відділів хребетного стовпа та ін); подолання слабкості (гіпо�

трофії, атрофії) окремих м’язових груп; поліпшення рухливості

в суглобах (профілактика або розробка контрактур); нормалізація

тонусу м’язів (корекція позно�тонічних реакцій); поліпшення м’я�

зово�суглобового відчуття (кінестезіі) і тактильних (шкірних) від�

чуттів; формування компенсаторної гіпертрофії певних м’язових

груп (посилення розвитку тієї групи м’язів, яка змушена взяти на

себе функції ослабленою, паралізованою); поліпшення діяльності

серцево�судинної дихальної та ін. систем організму; розвиток пред�

метно�маніпулятивної діяльності рук (пальців рук); формування

вестибулярних і антигравітаційних реакцій, статодинамічної стій�

кості (рівноваги) і орієнтування в просторі; формування різних

опорних реакцій рук і ніг; загальна релаксація (розслаблення) орга�

нізму та окремих його кінцівок і ін.

Слід зазначити одну з найважливіших особливостей рухового

розвитку дітей, на яку давно звернули увагу найбільші вітчизняні та

зарубіжні вчені. Було переконливо доведено, що руховий розвиток
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дітей надає потужний розвиток на їх загальний розвиток, зокрема

на формування мови, психіки, інтелекту, таких аналізаторних

систем, як зорова, слухова, тактильна, а також, в широкому сенсі,

на їх поведінку. У цьому зв’язку вважаємо обов’язковим планувати

в процесі фізичного виховання вирішення таких спеціальних і ко�

рекційних завдань:

1. Розвиток мови за допомогою руху:

Поєднання звуку і руху; звуконаслідування; звукова забарвлен�

ня руху; рольові рухові ігри зі звуковим вираженням; ритмізація

рухової діяльності (суміщення звуку, ритму і руху); дихання як

складова частина звукоутворення; дрібна моторика і т.д.

2. Формування в процесі фізичного виховання просторових і ча�

сових уявлень типу: далі�ближче; вище�нижче; зліва�праворуч;

більше�менше; багато�мало; швидко� повільно; часто�рідко і т.д.

3. Вивчення в процесі предметної діяльності на заняттях

з фізичної культури різних фізичних властивостей матеріалів (важ�

кий�легкий, гладкий�шорсткий, щільний�пористий, еластичний�

тендітний і т.д.), а також призначення предметів (для чого застосо�

вуються і ін.).

4. Формування в процесі рухової діяльності різних видів

мислення. Управління емоційною сферою дитини, розвиток її мо�

рально�вольових якостей особистості, які здійснюються в процесі

спеціальних рухових завдань, ігор, естафет і т.д.
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КОРЕКЦІЙНІ ФІЗИЧНІ ВПРАВИ

Вправи для формування вертикального положення голови 
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Вправи для формування поворотів тулуба 
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Вправи для формування положення на чотирьох кінцівках 
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Вправи для формування вміння повзати на чотирьох кінцівках 
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Вправи для формування функцій сидіння 
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Вправи для формування вміння встати на ноги        
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Вправи для формування самостійної ходьби
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Додаток 4

СТРАТЕГІЯ З РОЗВИТКУ РЕСУРСІВ МЕДИЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ НА 2011–2015 ТА У ПОДАЛЬШІ РОКИ.

ПІДГОТОВЛЕНО АВСТРАЛІЙСЬКИМ 
І НОВО7ЗЕЛАНДСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ

ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 

Австралійське та Ново�зеландське товариство паліативної меди�

цини є неприбутковим професійним медичним товариством для

медиків�практиків, які надають допомогу людям з хворобою, що об�

межує прогноз життя. Товариство сприяє професійному розвитку та

підтримці членів, пропагує розвиток паліативної медицини та пред�

ставляє інтереси тих, хто працює у сфері паліативної медицини.

МЕТА
Цей документ розроблений з метою, щоб медичні потреби усіх

паліативних пацієнтів Австралії були у майбутньому задоволені.

Медична робоча група має складатися з таких 4�х підгруп:

• Фахівців з паліативної медицини 

• Тренери з паліативної медицини 

• Лікарі загальної практики 

• Фахівці, які не є фахівцями з паліативної медицини, але пра�

цюють у ширшому сенсі у сфері допомоги у кінці життя.

Контекст
В Австралії щорічно вмирає близько 100,000 громадян. Серед

тих пацієнтів, які потребують паліативної допомоги можна розріз�

нити 3 групи:

Ті, що отримують допомогу від фахівців первинної медичної

допомоги або інших фахівців. Ця допомога полягає лише на теле�

фонній підтримці. Ця група пацієнтів найбільша. 

Ті, що отримують допомогу від фахівців первинної медичної

допомоги або інших фахівців, але які можуть потребувати консуль�

тативної чи практичної допомоги на короткий період часу для того,

щоб вирішити складні комплексні умови. 

Ті, що отримують допомогу від фахівців з паліативної допомоги,

бо вони мають комплексні потреби. Ця група пацієнтів — найменша.

Даних щодо кількості пацієнтів у кожній з груп немає. 

Усі пацієнти, які помирають очікуваною смертю, мають отрима�

ти паліативну допомогу без уваги на діагноз і заклад. Така допомога
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може надаватися вдома, у лікарні, хоспісі, або стаціонарному бу�

динку для престарілих. Діагнози включають рак, невродегенера�

тивні порушення, такі, як хвороба рухового неврона та деменція,

інсульт або відмова працювати деяких органів.

За підрахунками Австралійського та новозеландського товари�

ства паліативної медицини, кількість фахівців з паліативної меди�

цини в Австралії становить близько 50 % від потреби.

Цей брак фахівців з часом лише загострюватиметься, зокрема,

через такий фактор, як постаріння населення. 

Згідно останніх досліджень, зараз паліативну допомогу отриму�

ють в основному ті австралійці, які мають рак і багато пацієнтів

закінчують своє життя не там, де вони би хотіли.

Наше бачення на майбутнє:

?Існує ресурс медичних працівників, які хочуть і мають компе�

тенцію надавати безпечну та якісну допомогу в кінці життя;

?Існує ресурс медичних працівників, які можуть відповісти на

потреби усіх пацієнтів, що мають обмежений прогноз життя;

?Існує ресурс медичних працівників, які здатні бути лідерами та

тренерами;

?Цей ресурс підтримується мережами, моделями догляду; 

?Збільшується кількість моделей більш раннього направлення

пацієнтів, які побудовані переважно на потребах людей, а не на

часових вимірах (ступінь розвитку хвороби) або діагнозі. 

Пріорітети
Товариство визначило наступні пріоритетні сфери:

1: Залучення та підготовка ресурсу з паліативної медицини 

2: Збільшення інтересу лікарів загальної практики до теми палі�

ативної медицини 

3: Навчання для лікарів загальної практики і не�фахівців з палі�

ативної медицини 

4: Розвиток співпраці між фахівцями і не�фахівцями з паліатив�

ної медицини, й лікарями загальної практики.
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Додаток 5

СТАНДАРТИ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ
ДОПОМОГИ, РОЗРОБЛЕНІ АВСТРАЛІЙСЬКОЮ

АСОЦІАЦІЄЮ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ
ДОПОМОГИ

Стандарт 1 
Догляд, прийняття рішень і планування догляду побудовані на

повазі до унікальності кожного пацієнта, його / її опікунів і рідних.

Побажання пацієнтів, їх опікунів та рідних враховуються й вони

впливають на прийняття рішень щодо догляду.

Стандарт 2 
Комплексні, холістичні потреби пацієнта, його / її опікунів

і рідних враховуються при оцінці потреб та плануванні догляду

і випрацьовуються стратегії з метою задоволити ці потреби та поба�

жання.

Стандарт 3
Здійснюється постійне та комплексне оцінювання та плануван�

ня догляду з метою задовільнити потреби та побажання пацієнта,

його / її опікунів і рідних. 

Стандарт 4
Догляд координується таким чином, аби мінімізувати тяжкість

для пацієнта, його / її опікунів і рідних.

Стандарт 5 
Надавачі первинної допомоги отримують інформацію та під�

тримку щодо їх ролі і місця під час догляду, згідно їхніх побажань. 

Стандарт 6 
Враховуються унікальні потреби помираючих пацієнтів, макси�

мізується їхній комфорт та зберігається гідність. 

Стандарт 7 
Служба, що надає паліативні послуги, розділяє відповідну філо�

софію, цінності, культуру, має структуру та можливості для надан�

ня професійної та співстрадальної паліативної допомоги.
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Стандарт 8 
Діють формальні, офіційні механізми, які можуть забезпечити,

щоб пацієнт, його / її опікуни та рідні мали доступ до допомоги під

час трауру (скорботи), інформації та ін. видів підтримки.

Стандарт 9 
Шляхом ефективної співпраці та партнерства розбудовується

потенціал громади з тим, щоб вона могла відповідати на потреби

людей з обмеженим прогнозом життя. 

Стандарт 10 
Доступ до паліативної допомоги забезпечно для всіх людей на

основі їх клінічних потреб, незалежно від діагнозу, віку, культурних

і географічних особливостей.

Стандарт 11
Служба, що надає паліативні послуги, відкрита на покращення

якості та дослідження у сфері клінічної та управлінської практики. 

Стандарт 12
Персонал і волонтери мають відповідну кваліфікацію та прохо�

дять постійне навчання. 

Стандарт 13 
Персонал і волонтери здійснюють рефлексії над практикою, іні�

ціюють і використовують ефективні стратегії самозбереження.
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Додаток 6

ГАРЯЧА ЛІНІЯ З ПРАВ ТЯЖКО 
(НЕВИЛІКОВНО) ХВОРИХ

Почала діяти безкоштовна гаряча телефонна лінія з прав тяжко

(або невиліковно) хворих громадян. Звертайтеся за тел. (044) 384 01

10 і ми спробуємо відповісти на Ваші питання, пов’язані з інвалід�

ністю, пільгами і соціальними гарантіями. Можете також звонити

за тел. 097 14 17 456 або 066 244 73 37.

Якщо Ви або Ваші рідні, близькі зіткнулися з випадками пору�

шення права доступу до медичних, соціальних та інших послуг,

а саме, Вам або Вашим рідним, близьким:

– не надано адекватної медичної інформації про стан і прогноз

хвороби;

– не надано адекватної медичної, соціальної, духовної, психо�

логічної підтримки при невиліковному захворюванні, особливо

у останній період життя;

– не забезпечено доступ членів родини до тяжко (невиліковно

хворого), особливо у останній період життя;

– не надано адекватного знеболення;

– не забезпечено доступу до навчання тяжко хворих дітей, які

перебувають у медичному закладі на довготривалому догляді;

– не надано соціальних пільг або захисту, які Ви потребуєте;

чи Ви (або Ваші рідні, близькі) досвідчили:

– порушення при виконанні доступних пільг для тяжко хворих

людей (пільги на житло, отримання автомобілю і т.д.);

– порушення майнових прав, пов’язаних з заповітами, спадщи�

ною (особливо у останній період життя);

– порушення прав або неадекватне ставлення при діагностуван�

ні лікувальними закладами, ЛКК, МСЕК і т.д.;

– навмисне прискорення смерті або умертвіння тяжко (або

невиліковно) хворого з метою припинення його / її страждань.

Ви можете зателефонувати на безкоштовну гарячу телефонну

лінію з прав тяжко (або невиліковно) хворих громадян. Звертайте�

ся за тел. (044) 384 01 10 і ми спробуємо відповісти на Ваші питання.

Можете також звонити за тел. 097 14 17 456 або 066 244 73 37.

Деталі на сайті www.palliativ.kiev.ua 
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Додаток 7

Благодійна організація «Асоціація паліативної та хоспісної допомо7
ги» здійснює діяльність, що спрямована на організацію та розвиток
надання паліативної допомоги пацієнтам та їх родинам, які зіткнулися
із проблемою смертельного захворювання.

Місія Асоціації паліативної та хоспісної допомоги — сприяння

розвитку паліативної допомоги в Україні шляхом підтримки ініціа�

тив, консолідації зусиль громадськості, фахівців, представників

влади і бізнесу щодо впровадження паліативної допомоги в Україні.

Якщо не можна вилікувати, треба спробувати зменшити страж�

дання людини. Вона продовжує жити і потребує гідного закінчення

життя. Кожен, хто особисто зіткнувся з цією проблемою, знає їй ціну.

Паліативна та хоспісна допомога необхідна в першу чергу людям

різного віку, з серйозними захворюваннями серцево�судинної

системи; онкологічними захворюваннями; неврологічними захво�

рюваннями.

Результати нашої діяльності
Ми би хотіли коротко відзвітувати перед громадськістю про

нашу роботу і її результати в 2012 рр.

• У наших навчально�просвітницьких заходах (тренінги, семі�

нари, а також конференції) взяли участь понад 300 осіб з різних ре�

гіонів України.

• Дякуючи Вашим пожертвам, надається постійна і регулярна

фінансова допомога 3�м родинам, а не регулярна — ще 4�м на місяць.

• Дякуючи Вашим пожертвам, надається допомога 3�м держав�

ним закладам, які, використовуючи її, допомогли понад 200 тяжко

хворих з різних регіонів України.

• Наші 2 благодійні заходи (концерти) відвідали понад 200 осіб. 

• Скринькі для збору пожертв розміщено в 25 торгових точках.

• Асоціація бере активну участь у підготовці ряду документів,

що регулюватимуть надання паліативної та хоспісної допомоги

(«Порядок взаємодії суб’єктів при наданні соціальних та медичних

послуг вдома невиліковно хворим (паліативна допомога)», Проект

Наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку надання паліа�

тивної та хоспіної допомоги», Проект наказу МОЗ України «Про

організацію діяльності та функціонування закладу охорони здо�

ров’я особливого типу «Хоспіс”, відділення/палати паліативної та

хоспісної медицини та спеціалізованої мультидисциплінарної

мобільної бригади паліативної допомоги «Хоспіс вдома» та ін.
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• Підготовлено та опубліковано понад 35 публікацій з паліативної та

хоспісної тематики (наукові та публіцистичні матеріали, статті та ін.).

Дякуємо Вам всім за співпрацю!

Як ви можете допомогти нам?
Нам потрібні волонтери для організації та проведення культур�

но�мистецьких заходів (благодійні концерти, вистави та ін.), на

яких ми збираємо пожертви.

Зібрана спільно з Вами матеріально�гуманітарна допомога (пам�

перси для лежачих хворих, ліки, продукти харчування, вітаміни та

ін.) буде передана тяжкохворим.

Ми будемо дуже вдячні Вам за грошові пожертви та благодійні

внески (які підуть на закупівлю та обслуговування допоміжного

медичного обладнання, ліків або вітамінів, памперсів)

Не будь байдужий до болю й страждання, яке разом можемо змен�

шити. Телефонуйте: 097 14 17 456 (Олександр), 098 677 09 06 (Галина).

Е�Мейл doroha@inbox.ru. Наші реквізити рахунок 26001335761 у АТ

«Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код ЄДРПОУ 37472350.

Подальшу інформацію про Асоціацію та умови членства в ній

можна отримати за електронною адресою doroha(собачка)inbox.ru

або телефонами: моб. 8 097 14 17 456 в п.Олександра Вольфа, Голо�

ви правління Асоціації.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ СТАН РОЗВИТКУ
ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

За підрахунками експертів Асоціації паліативної та хоспісної

допомоги, що спираються на дані Державного комітету статистики

України, впродовж останніх п’яти років кількість померлих в Украї�

ні становить близько 800 тисяч осіб на рік. Беручи до уваги рекомен�

дації Всесвітньої організації охорони здоров’я стосовно кількості

потребуючих паліативної допомоги, то різного ступеню інтенсивно�

сті підтримуючої допомоги в Україні щороку потребують не менше

500 000 осіб в кінці життя, а також майже 2 млн. членів їхніх родин.

Як і в більшості країн світу, переважно, потребу в паліативній допо�

мозі мають хворі на серцевосудинні та онкологічні хвороби.

Розвиток паліативної допомоги відбувається в умовах поки що

слабкого громадянського суспільства, коли громадяни мають досить

слабкий демократичний голос; їм, а також фахівцям, що працюють

або планують працювати в сфері паліативної допомоги, бракує спро�

можностей, знань, навичок щодо паліативної допомоги; в Україні

немає системи стандартів надання послуг у соціальній сфері; соціаль�

не партнертво між владою, бізнесом і громадськими організаціями
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тільки починає взаємовигідно розвиватися, так само, як і система

соціального замовлення. Серед фахівців, які надають паліативну

допомогу, панують застарілі підходи до надання послуг і бракує розу�

міння необхідності мультидисціплінарної роботи, тобто такої роботи,

при якій визначення потреб отримувача послуг, складення плану

ведення випадку, оцінювання цього втручання та ін. відбувається не

одним, наприклад, соціальним, працівником, але мультидисціплінар�

ною командою. До неї, у сфері паліативної допомоги має входити

також лікар, медична сестра, психолог, духівник (представник релігій�

ного об’єднання). Також, одну з найвирішальніших умов, у яких діє

Асоціація паліативної та хоспісної допомоги — це недостатні знання

громадян стосовно цієї проблеми. Стаціонарні хоспіси переважно

називаються «помиральнями», та асоціюються з місцями «смерті».

Перші хоспіси в Україні виникли у Львові та Івано�Франківську

у 1996–1997 рр., а також у у рамках дії державної програми «Онко�

логія 2002–2006». У 2006–2007 рр. була утворена Всеукраїнська

Асоціація паліативної допомоги, яка об’єднує фахівців, установи та

громадян з метою розвитку паліативної та хоспісної допомоги.

Основні набутки Асоціації досягнуті у 2006–2008 рр.: адвокація

паліативної та хоспісної допомоги у органах державної влади, про�

ведення понад 30 навчально�просвітницьких заходів (семінарів,

конференцій, стажувань тощо), організаційне та науково�методич�

не створення та роботи Інституту паліативної та хоспісної допомо�

ги при Міністерстві охорони здоров’я України, створення проекту

Концепції державної програми розвитку паліативної допомоги, яка

була ухвалена урядом України у 2008 р. та ін.

Станом на кінець 2012 р. в Україні в системі МОЗ діють 5 ста�

ціонарних хоспісів та 13 паліативних відділень, що мають зага�

лом 521 стаціонарне ліжко; 7 центрів профілактики та боротьби

з ВІЛ/СНІД мають до 50 хоспісних ліжок. Ще 3 хоспіси є благодій�

ними установами, а їх співзасновниками є місцеві управління

охорони здоров’я (65 ліжок). У цих закладах надається медична та

елементи психологічної і духовної підтримки. До 200 ліжок розгор�

нуто в ряді медичних закладів Луганської області. Проте, необхід�

но зазначити, що більшість громадян не мають доступу до адекват�

ної комплексної паліативної та хоспісної допомоги.

Перспективи розвитку паліативної та хоспісної допомоги та

Асоціації — розвиток місцевих, «низових» ініціатив, сприяння за�

провадженню місцевою владою практики соціального замовлення,

запровадження традицій мультидисціплніарної співпраці, орієнта�

ція на потреби клієнта, підтримка утворення при закладах паліа�

тивної та хоспісної допомоги груп само� та взаємопідтримки,

розвиток міжнародної співпраці та ін.).
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Організації, в яких можна отримати безкоштовну допомогу в реа�

білітації або фінансову підтримку. Однак, слід мати на увазі, що деякі

з перерахованих організацій можуть надавати не безкоштовну допо�

могу. У разі ускладнень, просимо повідомляти нас за тел. 097 14 17 456

про Вашу зацікавленість і ми спробуємо допомогти вам. Спасибі.

ДОПОМОГА ДІТЯМ З ДЦП

Центр реабілітації при бу�

динку дитини ім. М. Го�

родецького (виконує

функції Центру)

вул. Ленина, 35, смт.

Ворзель, Київська обл.,

тел.(04597) 4�62�57

Київська обласна ди�

тяча лікарня

вул. Хрещатик, 83,

Боярка, Києво�Свято�

шинський р�н, Київ�

ська обл., тел.(04598) 

3�54�39, 4�01�85,

kodb@modus.net.ua

У лікарні надається

медична (ЛФК, масаж,

електротерапія, ре�

флексо�, гідро�, світло�

терапія) і соціально�пе�

дагогічна реабілітація,

психологічна і логопе�

дична корекція дітям

від 1 місяця до 18 років

з ДЦП, вродженими

вадами розвитку, пост�

травматичними і По�

стінфекційна уражен�

нями нервової системи.

Курс реабілітації розра�

хований на 10�14 днів,

з періодичністю 2�4 ра�

зи на рік. Графік робо�

ти — понеділок�п'ят�

ниця з 9:00 до 16:00.

Білоцерковське міське

товариство дітей�інва�

лідів та їх батьків "Аюр�

веда", Білоцерковський

дитячий оздоровчий

центр "Шанс"

вул. Східна, 34, Белая

Церква, Київська обл.,

тел.(04563) 9�63�89, 

7�26�10

Масаж, ЛФК�комплек�

си, воскові аплікації,

електростимуляція м'я�

зів, рефлексотерапія, гі�

дромасаж, рефлектор�

но�навантажувальні

пристрої "Гравістат", ди�

намічні параподії, меди�

каментозне лікування. 
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ДОПОМОГА ДІТЯМ З ДЦП

Київський обласний

санаторний комплекс

"Кічеєво"

вул. Чкалова, 7, смт.

Ворзель, Київська обл.,

Тел.: (04497) 4�63�98, 

4�64�49

– У санаторії надають�

ся послуги дітям віком

6�14 років зі спастич�

ною диплегією і атоніч�

но�астенічним синдро�

мом, гіперкінетичної

формою ДЦП.

Фахівці установи кори�

стуються рекомендова�

ними стандартами са�

наторно�курортного

лікування дітей з захво�

рюванням нервової си�

стеми і ДЦП.

– Лікувальні заходи:

санаторний режим; діє�

тотерапія; руховий ре�

жим: лікувальна фізкуль�

тура індивідуально;

бальнеотерапія: загальні

ванни або гідрокінезоте�

рапія; Пелоїдо�або тепло�

терапія; масаж: точковий

або вакуумний масаж,

або ручний, або підвод�

ний душ масаж; апаратна

фізіотерапія: мікрохви�

льова резонансна терапія

або лазеротерапія за

показаннями; синусої�

дальна модульована тера�

пія; рефлексотерапі.

Благодійна організація

" Б л а г о д і й н и й ф о н д

Олени Петрусевич"

вул. Горбачева, 6, кв. 4,

вул. Глушкова, 1, пав.

№14, "Коневодство",

м. Київ, 526�91�75

В основу реабілітаційно�

го процесу, здійснювано�

го фахівцями організації,

покладена методика іпо�

терапії (дозована верхова

їзда). Заняття проводять�

ся з дітьми від 1 до 8 років

з діагнозом ДЦП.

Продовження таблиці.
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ДОПОМОГА ДІТЯМ З ДЦП

Конячий клуб "The Ro�

yal Horse Club"

М и ш к і н а В і к т о р і я ,

п. Лесники, вул. Чапа�

єва 36

моб. 80502694027

Кінсько�прогулянкова

база "Набіг"

Телефон: 097 68 22 415,

067 712 33 84

http://www.loshadi.kiev.ua/

Благодійна організація

"Іппотерапевтичний

центр SPIRIT"

Телефони: 096�295�95�

45, 093�401�36�94.

Заснована в 2010 р.

в Києві группою енту�

зіастів при підтримці

Дитячого психіатрич�

ного центру. 

http://www.hippotera�

pia.com.ua

Організація знаходится

на території Київського

іподрому за адресою: м.

Київ, проспект Глуш�

кова 10. Як дiстатись

громадським транспор�

том: від станції метро

"Васильківська" їхати

маршруткою № 546 (84)

до зупинки "Пошта".

Пройти повз пожежної

частини та шиномонта�

жу, зайти через сині

ворота і йти прямо до

упору. Там Вас зустрі�

нуть співробітники.

Іппотерапія в с.Требу�

хів (Броварська окружна)

Левада Тур 

Контактне лице: Анд�

рій; Тетяна. Телефон:

228�43�32, 097 543�53�

45, 050 696�22�27, 067

3 1 5 � 4 7 � 5 6 . А д р е с а :

с. Требухів, провулок

Ватутіна 5, Броварсь�

кий район, 21 км від

метро "Лісова", Київ

Кінський клуб. 

Ранчо "Мастер Фіт" Київ, вул. Деснянська, 16 

(відгорожена територія

напроти дому)

Тел.: 533�87�87, 353�12�

00, 426�14�92

http://rancho.master�

fit.kiev.ua/
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ДОПОМОГА ДІТЯМ З ДЦП

Конноспортивний клуб

" М а г н а т " в Ч у б и н �

ському

Бориспільська траса,

с. Чубинське, Липнева, 1. 

Телефон: 568�11�22

Клуб любителів коней

"Іноходець"

с. Погреби, за Троєщи�

ною, Київська обл.,

с. Погреби, Урочище

"Шепелів Ріг". 

http://inohodklub.na�

rod.ru/index.htm 

Тел. 063 822�15�65; 068

201�83�98; 483�64�60,

201 83 98

Дитячий центр "Про�

лісок"

Вул. Чаадаєва, 3�а

276�00�66

Для дітей з органічни�

ми ураженнями цен�

тральної нервової си�

стеми, порушенням

психіки, розумово від�

сталих дітей.

Реабілітаційні послуги

Лікувальна фізкультура

Гуманітарна допомога

Медичні послуги

Іпотерапія, гідроте�

рапія

Боярка 

Б о я р с к и й к о н я ч и й

клуб "Вояж" 

Тел: (066) 328�74�78 Ольга

ht tp ://www.v�horse�

club.narod.ru/

Центр іппотерапії (не�

відомо, чи працює)

050�382�79�94, Наталья

Центр іппотерапії (не�

відомо, чи працює)

050 651 06 40

Житомирський клуб

іппотерапії

тел. 093 60 58 754, 098

212 83 27 Олеся Марчук

"Церебрал" міська гро�

мадська організація до�

помоги дітям � інвалі�

дам з дитинства

ул. А,Бойченка, 12�а

274 49 91
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ДОПОМОГА ДІТЯМ З ДЦП

Благодійний фонд до�

помоги дітям "Лого" 

Музейний пров., 8 

228�24�63

Консультації, корек�

ційні заняття з логопе�

дами, психологами, лі�

карями, педагогами.

Соціальна адаптація.

Допомога дітям з ди�

слалією, дизартрією,

алалією, дисграфией,

дислексією і пр.

Розвиваючі ігри. Про�

грами підготовки до

школи.

Громадська організація

"Родина"

Бул. Лепсе, 23�а

ЖЕК 706

248 31 40

Навчання та соціальна

реабілітація дітей�інва�

лідів. Психологічна

підтримка батьків.

Фізична реабілітація,

індивідуальні заняття

з фахівцями�педагога�

ми, іпотерапія, музичні

заняття, творча студія

Реабілітаційний центр

денного перебування

для дітей ДЦП

Керівник: Кузьменко

Ірина, тел.: (067) 990

2660 

Клуб � студія для дітей

з ДЦП

Санаторий для дітей з

ДЦП при Миністерстві

оборони України

Телефони: директор �

8.10380 6569 3�11�50

и 8.10380 6569 3�14�00.

Факс 8.10380 6569 3�11�55 

Євпаторія, вул. Дува�

новська, д. 21

Тут є повний комплекс

реаб. заходів і навіть

конячки) вартість від

1 т євро., якщо не через

фірму посередника за�

мовляти путівку).

Центр "Золотий ангел" http://rc.odessa.ua/,

Запись за телефо�

ном:(0482)22�71�37,

724�05�48, referent@rc.

odessa.ua � можно вы�

слати історію хвороби.

"В Одесі лікування без�

коштовно � це благо�

дійний центр, у якому

лікуються діти з усієї

України. Із Росії, Мол�

дови, з Польщі ... Там

проводять сучасну діаг�

ностику і лікування

саме діток з ДЦП.
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ДОПОМОГА ДІТЯМ З ДЦП

Ми багато чого пробува�

ли, але в Одесі, я вва�

жаю, пропонують непо�

ганий курс реабілітації.

Там непогані фахівці:

невропатологи. ортопе�

ди, окулісти, логопеди,

масажисти, психологи,

педіатри, лікарі та ін�

структори ЛФК � всі

співпрацюють між со�

бою в процесі лікування

дитини. Невропатолог

призначає кожній дити�

ні індивідуально проце�

дури. Ось всі процедури

(крім тих, яких я не

знаю, до яких ми ще не

доросли): рефлексотера�

пія або голковколюван�

ня (дуже хороший лікар

там є), масаж, ЛФК (на

гарному рівні, краще,

ніж у Козявкіна і будь�

де, м'яка кімната, сен�

сорна кімната, різнома�

нітні фізпроцедури,

іпотерапія, гідромасаж,

заняття з логопедом,

заняття в комп'ютерній

кімнаті, з психологом.

Курс лікування розрахо�

ваний на 2 тижні, або на

місяць. Періодичність

оптимальна � раз на

3 місяці (це все узгоджу�

ється з лікарем, врахову�

ються і ваші побажання).

Лікування, всі обстежен�

ня � безкоштовно. 
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ДОПОМОГА ДІТЯМ З ДЦП

Житлом вони поки не

забезпечують (тільки

будується корпус для

мам і діток), але є лі�

карня, в якій можна

жити (правда далечень�

ко знаходиться � нез�

ручно) Можна знімати

кімнату у господині

зовсім поряд з центром.

Німецький центр у Ра�

димичах

Брянська обл., г. Ново�

зибків, вул. Комсо�

мольська, 29. 

тел. 2�07�81, 5�13�97.

Завідувач Жукова Ольга

Володимирівна

Лікування там міні�

мально платне, ціни

цілком доступні (в 2004

році консультація кош�

т у в а л а 1 0 0 р у б л і в ,

10 днів лікування 700

рублів).

Займаються там за

методикою Войта. Щоб

потрапити туди потріб�

н о з а т е л е ф о н у в а т и

з ними і відправити

виписку, а вони вже там

призначать дату ліку�

вання (існує чергу, пот�

рібно чекати, крім того

перевага віддається

важким діткам)

З собою просять при�

везти виписку, укла�

дення ЕЕГ і довідку

з СЕС. Там немає ста�

ціонару, жити потрібно

влаштовуватися в при�

ватному секторі.

Реабілітаційний центр

"Еліта"

просп. В. Чорновола

45а, Львів, Украина

Тел.: 03 22 72 50 30 

Факс: 03 22 52 82 51 

E�mail: elita@reha.lviv.ua

В основу лікування по�

кладені методики ліку�

вання дитячого цере�

брального паралічу: 
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ДОПОМОГА ДІТЯМ З ДЦП

біомеханічна корекція

хребта та великих су�

глобів, у поєднанні

з комплексом лікуваль�

них заходів: рефлексо�

терапією, лікувальною

гімнастикою, системою

масажу, ритмічною гім�

настикою, механотера�

пією і апітерапією. Іс�

нує думка серед людей,

що професор відмін�

ний мануал! Але ре�

зультати відмінні на

уваз і комплексного

підходу в лікуванні.

Професор Севастьянов

В.В.

424031, 

Республіка Марій Ел, 

Йошкар�Ола, 

вул. Пролетарська, 65. 

Тел.: (8362) 72�01�20. 

Факс: (8362) 64�46�58. 

cpr@mari�el.ru

Н а й к р а щ і в і д г у к и

в плані лікування ДЦП,

медикаментозне ліку�

вання відмінне іта�

лійськими препарата�

ми + масаж, ЛФК,

фізіо, логопед, соцреа�

білітолог.

Санкт�Петербургський

Інститут раннього

втручання 

http://www.eii.ru/rus.htm

191104, Росія, Санкт�

Петербург, вул. Чехова,

5. тел. (812) 272 90 15,

(812) 272 90 30. Факс:

(812) 272 90 15

Науково�практичний

центр, який надає клі�

нічні послуги сім'ям,

які мають дітей з пору�

шеннями, і здійснює

освітні програми для

фахівців в області ран�

нього втручання і реа�

білітації. Є прекрасний

у них в ІРАВ реабіліто�

лог Клочкова Катерина

Центр "Огонек" 198903, Санкт�Петербург 

Петродворец�5. Санкт�

Петербургське ш., д. 101 

Тел./факс: (812) 421�1145 

(812) 421�4043 � начмед
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Продовження таблиці.

ДОПОМОГА ДІТЯМ З ДЦП

Клініка дитячих пара�

лічів

Керівник � к.м.н. В. В.

Умнов.  Зав. віддленням

� Т. И. Алякіна, хірург

вищої категорії. Тел.

(812) 465�28�40. к.м.н.

В. М. КЕНИС vladi�

mir_kenis@turner.ru.

К о н с у л ь т а т и в н ы й

прием пациентов каж�

дый понедельник в по�

ликлинике института

( С а н к т � П е т е р б у р г,

Пушкин, ул. Парковая,

64�68, тел. (812) 465�49�95)

ДОПОМОГА ПРИ ОНКОЗАХВОРЮВАННІ

Донор Donor.org.ua. тел. 097

602�72�44 (Лілія Пере�

ходько), тел. 098 441�

88�74 (Надія Попко,

Братство Преподобно�

го Іони Київського),

тел. 067 505�53�03

(Волонтерский центр).

Ирина й Олександр

Брусиловські, тел.: дом.

(044) 573�00�23, моб.

099�235�54�02 (Ирина,

інститут раку,  організа�

ційна допомога, ліки),

м о б . 0 5 0 � 6 3 7 � 1 4 � 3 3

(Олександр) (Сайт,  ор�

ганізаційна допомога)

Розгалужена мережа

організацій і волонте�

рів, які надають допо�

могу у першу чергу

дітям з онкогеатологіч�

ними захворюваннями

Гаряча лінія крові   (Асо�

ціація молодих донорів

України)

тел. 524�97�73 

Благодійний фонд "За�

порука"

Сайт http://www.zaporu�

ka.com.ua/  info@zaporu�

ka.com.ua
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ДОПОМОГА ПРИ ОНКОЗАХВОРЮВАННІ

"Краб" Благодійний

фонд допомоги онкох�

ворим дітям 

тел.067 255�52�87,

LarisaLavr@mail.ru

"Благодійна місія мате�

ріальної та духовної

підтримки дітей, які

страждають на онко�

захворювання"

Київ, пер. Задорожний 5,

корп. 2, тел. 599�5750,

тел�факс 258�54�61,

spiv�73@mail.ru

Благодійний фонд "Твій

Ангел"

Те л е ф о н 2 0 9 � 4 8 4 8 .

М е й л : a n g e l @ a n g e l .

com.ua., сайт http://an�

gel.com.ua/.

г. Киев, бульвар Л. Ук�

раинки, 28, офис 312

МБФ "Дар Надії" тел. 383 23 52

info@darnadii.com.ua

Б л а г о д і й н и й ф о н д

"Крона"

Україна, м. Київ, вул.

Набережно�Хреща�

тицька, причал № 4,

ОКЦ "Дніпро�Плаза".

Юридична адреса: Ук�

раїна, 04070, м. Київ,

вул. Набережно�Луго�

ва, 4, Тел.: 206�00�00,

krona@niko.ua 

Благодійний 

Фонд "Аліса" 

сайт: www.alica.kiev.ua

e � m a i l : a l i c a @ a l i c a .

kiev.ua телефоны: 331�

23�49 или (067) 235�15�37

Укрфонд � Український

фонд допомоги

Експерт Фонду � Алла

Марченко, alla_mar�

chenko@mail.ru

Створений на базі ВД

"Коммерсант. Україна

"і російського фонду

Русфонд (http://rus�

fond.ru).

– Д о п о м а г а є д і т я м

з різними захворюван�

нями, в тому числі

і онкологічними.
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ДОПОМОГА ПРИ ОНКОЗАХВОРЮВАННІ

Благодійний проект

"Діти" Ганни Лобарєвої 

http://fond�deti.kiev.ua/

контакти: 098 021 17 71,

proekt�deti@mail.ru

Ініціативна група им.

Даші Євдокимової "Дар

Янгола"

066�415�65�91 � Анна

Панченко; 095�344�76�

27 � Сюзанна Смірно�

ва; 066�681�35�46 �

Ольга Волик, організа�

тор акцій групи в Києві

Ініціативна група імені

Д а ш і Е в д о к и м о в о й

"Дар Янгола" � це не�

формальне об'єднання

людей, які активно ді�

ють, щоб змінити на

краще якість медичного

обслуговування дітей.

З нами � більше 20 ак�

т и в н и х в о л о н т е р і в ,

сотні людей щомісяця

беруть участь у наших

проектах. Всього в "Дар

Я н г о л а " В к о н т а к т е

більше 120 тисяч уча�

сників.

Благодійний фонд "Обе�

ріг життя""

oberig_zittya@mail.ru,

h t t p : / / d o n o r 2 4 h r s .

com.ua/information_pa�

ges/11, Керівник Фон�

ду, Харківський Дми�

тро Миколайович, м.т.

0952307700, Волонтери:

Захаревич Екатерина

0932348150, Мкртчян

Марина 0639360034, 

Лукьяненко Татьяна

0631996655

ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

"Кожній дитині" вул. Льва Толстого 8,

офіс 16 , 3�й поверх,

Адреса для листування:

м. Київ 04 212, а/с. 142,

тел. 050 330 51 79,

info@p4ec.org.ua.



109
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ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

Приватне акціонерне

товариство "По вироб�

н и ц т в у і н с у л і н і в

"ІНДАР"

м. Київ, вул. Зрошу�

вальна, 5, тел/факс:

5663512, тел: 5665301,

5677114, E�mail: in�

f o @ i n d a r . k i e v. u a ,

www.indar.kiev.ua

Фонд "Діабетик" 050 189 78 67

Представництво ком�

панії Ново Нордіск А/Т

в Україні

вул. П. Сагайдачного,

29/1, Київ, тел. 581 12

60, 581 1268

ПРИ ВІЛ / СНІД

Міжнародний благо�

дійний фонд "Верти�

каль"

Київ, вул. Академіка

Кримського 4а, оф.110,

227 35 30, Куделя Денис

Олегович, vertikal@ver�

t i k a l f u n d . o r g ,

kuden79@mail.ru

Благодійна організація

"Соціальна служба

"Віфанія"

Київ, вул. Ігорівська

2/6, офіс 2, 425 72 78,

Брижоватий Тарас Во�

л о д и м и р о в и ч , b e t �

hany@bethany.kiev.ua

Громадська організація

" Д и т и н с т в о — б е з

СНІДУ"

Київ, вул. Сретенська,

буд. 7/9, 050 415 91 54,

К о м а р С . В . s k o �

mar@yandex.ru, child�

hood@noaids.org.ua

Благодійна організація

"Допоможи життю"

Київ, вул. Відпочинку,

11, 4238213, Завадський

О . О . , b o n d a r e n k o �

k i e v @ m a i l . r u , d e n y �

oung@mail.ru

Київське міське відді�

лення ВБО "Всеукра�

їнська    мережа ЛЖВ"

Київ, вул. Російська 45�

Б, оф. №1, 566�96�73,

576�60�74/75, Булах

Лада Валентинівна,

bulach�network@i.ua
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Закінчення таблиці.

ПРИ ВІЛ / СНІД

ВБФ "Коаліція ВІЛ�

сервісних організацій"

Київ, вул. Мендєлєєва,

буд 27, 521 28 82, Під�

лісна Наталя Борисів�

на, office@hiv.org.ua

Громадська організація

"Кроки життя"

Київ, вул. Якіра, 16, 489

00 19, 489 02 74, Двоєгла�

зов Євген Юрійович,

lifesteps2007@gmail.com

БО "Благодійний центр

с о ц і а л ь н о ї р о б о т и

"Світ без залежності"

Київ, вул. Сабурова,

буд.20, 2�пов. кім.2, 361

04 39, Бойко Тетяна

Геонардівна, pozitiv@

rehab.in.ua, boyko@re�

hab.in.ua

Громадська організація

"Центр ресоціалізації

наркозалежної молоді

"Твоя Перемога"               

Київ, вул. Андрія Ма�

лишка, буд. 13, кв. 74,

228�06�05. Пивницький

Геннадій Костянтинович,

Info.peremoga@mail.ru

ВБО "Час життя плюс" Київ, вул. Мазепи, 23,

ВБО "Час Життя

Плюс", 2545840, Бонда�

ренко Анатолій Матві�

йович, lavrango@i.kiev.ua

Благодійна організація

"Ковчег"

Вул. Сквирське Шосе,

буд. 224, кв. 3, м. Біла

Церква, Київської обл.

0456333119; 098 44 86 1

86, Задорожна Наталія

О л е к с а н д р і в н а ,

Kovcheg_bc@mail.ru,

nzadorozhna@mail.ru

Громадська організація

"Фонд допомоги Життя"

Київська обл, Бровари,

вул. Київська, буд. 154,

оф. 19, (04594)4�16�44,

(04594)3�40�09, Лебедє�

ва Марина Геннадіївна,

f o n d d o p o m o g i . j i t �

tia@gmail.com
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