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Передмова

Передмова
Шановний  читачу,  мене  звуть  Володимир,  і  я  народився  у

маленькому селі що на Одещині. Я боровся з раком у підлітковому
віці,  починаючи з  2010 року по 2014  роки.  У своїй основі  книга  є
автобіографічною  та  містить  багацько  суб’єктивізмів,  чорного
гумору,  “жорсткої” математики та  “сопливих” ліричних  сцен.
Подекуди може містити лайливу лексику. Я попередив!

У цій книзі на вас чекає розповідь про те, як саме я боровся з
раком, знаходив друзів, а подекуди їх і втрачав; кумедні та не дуже
історії  про лікарняне життя. Книга  не рекомендована для читання
дітям, вагітним та людям похилого віку. 

Ви  все ще тут?  Чудово!  Але варто розуміти,  що лікування від
раку,  яке  тягнеться  протягом  декількох  років,  з  ризиком  “склеїти
ласти”,  залишає  за  собою деякий  слід  у  житті  людини.  Особливо,
коли  це  лікування  проходить  у  підлітковому  віці,  в  момент
формування  світогляду  індивіда.  Відтак,  починаєш сприймати  речі
зовсім  по-іншому  та  переусвідомлювати  життєві  цінності.  Все  це
формує  зовсім  інший  світогляд.  Щодня  бачиш,  як  роблять  2-3
операції  дітям  та  розумієш,  що  левова  частина  з  них  не  зможе
побороти хворобу. Це демонструється у подальшому наочно на тих, з
ким вже здружився.

З однієї сторони до цього дещо звикаєш і миришся з тим, що
тебе, можливо, чекає така сама участь, але з іншої — подібна новина
тебе все одно виносить. Проте це не означає, що треба скласти руки і
чекати,  доки  декілька  власних  мутованих  клітин  вб’ють  тебе.  Тож
дослухаймося рекомендацій лікаря та терпімо усі їхні знущання, які
вони над нами проводять.

Приємного читання!
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Розділ 1 — Дораковий період

Розділ 1 — Дораковий період
Історія розпочалася ще у лютому далекого 2010 року. Саме тоді

у мене вперше почала боліти  ліва нога.  На той момент мені  було
лише 13  років.  Я розуміння зеленого  не  мав,  які  пригоди на мене
чекають у майбутньому, оскільки на той час я був лише звичайним
наївним учнем своєї ріднесенької сільської школи.

Я  не  приділяв  болю  належної  уваги,  списуючи  все  на  якусь
травму, або що. Проте нога із дня на день боліла все дужче й дужче.
Подекуди доходило до того, що ходити ставало нестерпно. Зважаючи
на  таку  невтішну  динаміку,  батьки  мене  відвезли  до  місцевої
районної лікарні.  Лікарі встановили діагноз:  “Запалення надкісниці
великогомілкової кістки”. Лікування було простим: якісь крапельниці
та компресик із мазюкою Вишневського  (а́ле ж і смердюча штука!).
Це  лікування  тоді  навіть  дало  свій  результат:  вже  у  березні  я  міг
спокійно і безболісно ходити та навіть бігати. Але... десь у середині
квітня знову все повторилося. Однокласники в школі не дуже вірили
у  “хвору  ногу” та  все  постійно  говорили  про  те,  що  я  намагаюся
відлиняти1 від  фізкультури/трудового  навчання  та  чергування  у
класі2.

Біль не згасав, і вже 24 квітня батьки мене повезли до Одеської
обласної  дитячої  клінічної  лікарні.  Там  лікарі  запідозрили  щось
неладне та зробили комп’ютерну томографію. Нічого підозрілого не
знайшли і встановили діагноз:  “Остеомієліт”, себто запалення кістки.
Гній, що знаходився в середині кістки, необхідно було вилучити. 26
квітня провели відповідну  операцію,  а  саме,  встановили 7  голок  у
великогомілкову кістку для вимивання гною антибіотиком. 

Як  і  всі,  кому вперше роблять  операцію,  я  боявся,  що наркоз
мене не візьме і мені операцію робитимуть по-живому. Анестезіолог
лиш посміявся.

— Рахуй  до  десяти,  —  промовив  анестезіолог,  вводячи  в
вену білу холодну речовину.

1 Відлиняти від чогось — (діал.) пропустити щось.
2 Чергування у класі — прибирання класу після уроків. Не знаю, чи ще десь
таке практикують.
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— Рахувати в доларах? — запитав я. 
— Рахуй у доларах!
— Один, два, три, чо-чо-чо...чо......
І смерклося...

Анестезіолог так чотири долари мені і не віддав! 
Виходити  з  наркозу  досить  весело,  я  жодного  разу  не  крив

нікого лайкою,  як  деякі  мої  приятелі.  Завжди з наркозу виходив у
контрольованому  стані  (майже,  але  про  це  трохи  згодом).  Отже,
після  наркозу  стан  наступний:  очі  не  можуть  сфокусуватися
(картинка розмита);  тіло поводить себе так, неначе щойно взяв до
рук iPhone, а  до цього користувався лише телефонами на Android;
розрахувати  силу,  прикладену  до  м’яза,  настільки важко,  що коли
намагаєшся  легенько  торкнутись,  щоб  помацати,  що  то  за  темна
плямка біля тебе сидить, виходить, що просто дав батькові ляпаса по
пиці. А потім пояснюй, що то ти не навмисне, зважайте на це, якщо
коли-небудь доведеться виходити з наркозу.

Одночасно з встановленням голок було взято біопсію3 на аналіз.
Ракових клітин не виявили, що лише свідчило на користь діагнозу:
“Остеомієліт”.  Лікування  просте:  щоденні  перев'язки,  під  час  якої
через кожну із  семи голок шприцом вводили антибіотик.  Біль  був
ПЕКЕЛЬНИМ, однак,  я  полюбляв спостерігати  за всіма медичними
процедурами. Мене це дещо відволікало від болю, оскільки цікавість
сильніша за біль. Для того, щоб це зрозуміти варто згадати історію,
коли у мене був на руках шкільний мікроскоп. Мені стало цікаво як
виглядає  кров  під  мікроскопом.  Зображення  з  Інтернету  звісно  ж
було  недостатньо,  і  для  здобуття  досліджуваного  матеріалу  я
знайшов шпильку. З її допомогою добув пару крапель крові з пальця.
Проте, не всі лікарі полюбляють, коли їх пацієнти спостерігають за
медичними  маніпуляціями.  Гадаю,  більшість  і  не  полюбляє.  Але
Анжела  Миколаївна  (лікарка  гнійної  хірургії) була  не  з  тих  і  без
обмежень дозволяла спостерігати за всім, що відбувається.

Відділення гнійної хірургії було облаштовано наступним чином:
здається, 10 палат. У палатах №5 і №6 лежали старшачки, усі інші —

3 Біопсія — беруть зразок тканини до лабораторії на дослідження.
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для малих діток. Палата №5 знаходиться на першому поверсі, і вона
— для дівчаток. А палата №6 на другому поверсі була для хлопців.
Тож...  логічно  припустити,  що я  був у  палаті  №6.  До речі,  вікно  з
палати виходило у  вікно туалету  іншого  відділення  (приміщення з
раковинами, це щоб ви собі там не надумали різного). Однак, дівки
вже тоді полюбляли фотатися у дзеркалі та іноді помічали наші пики
у вікні.  Подекуди вступали у невербальний діалог.  Типу  "ходіть  до
нас",  а  ми  дружно  підіймали  наші  хворі  ноги,  натякаючи  на
неможливість  виконання  їхнього  прохання.  Зате  ми  кликали  їх  до
себе, проте вони чомусь теж не погоджувалися. Журба, така журба...

У цьому відділенні я відсвяткував свій день народження. Лікарка
привітала та в чергове перев’язала ногу. Гадав, що буде хоча б трохи
по-особливому,  але  все  як  зазвичай:  я  витріщався  на  те,  як  гній
витікає з кістки через голки та паралельно корчився від пекельного
болю. Щоденне введення антибіотику тривало протягом 21-о дня.

З веселощів були карти, телефони і,  кому пощастило, ноутбук.
Мені  пощастило...  Батьки  його  якраз  і  подарували  мені  на  день
народження.

Разом зі мною лежав один хлоп. Його вкусив за ногу маленький
такий песик породи алабай, та так, що шар м’яких тканин на гомілці
відкривався  неначе  капот  автомобіля.  У  середині  рани  виднілася
кістка.  Я цього вже й не бачив. Проте бачив його ранку в момент
перев’язки. Вона була здоровецька...

Я не був надто чутливим до виду крові чи оголеного “м’яса”, тож
спокійно спостерігав за процесом перев’язки, та ще й з неабиякою
зацікавленістю. (замріяно) Якби мені туди ще попкорн і 3D окуляри...
У нього це так само не викликало огиди чи відрази, тож все ОК.

Найвеселіше  було  тоді,  коли  пані  лікарка  приходила  нас
перев’язувати зі студентами. Ми з хлопом-алабайчиком тоді навіть
посперечалися на те, хто скількох студентів  “вирубить” (студенту/ці
стане  зле  від  вигляду  наших  ран).  Так-так,  ми  були  ще  тими
гівнюками. Отже, рахунок 3:1, він переміг з нокаутом. Все ж рана на
пів  ноги  дещо  сильніше  впливає  на  психіку  юних  жовторотих
студентів медінституту, аніж сім тонюсіньких голочок, що стирчать з
кістки. У мене одна студентка побігла до вікна подихати. У нього ж
дві  вибігло  до  вікна,  а  третя  взагалі  знепритомніла  за  шафою.  У

8



Як відмудохати рак за 4 роки

момент,  коли лікарка намагалася її  привести до тями ляпасами по
пиці, студентка вкусила останню за пальця. Лікарка потім ще довго
сміялася, що у неї на всіх студентів пальців не вистачить.

Наприкінці  лікування,  через  21  день  після  операції,  голки
потрібно тепер було якось дістати з ноги, а мене виписати додому, до
хати.  Голки з  кістки,  до  речі,  знімали якимись  плоскогубцями без
анестезії, і це було зовсім не боляче, до мого подиву. То був саме той
випадок, коли слова лікаря  “Це не боляче” збігаються з реальністю.
Так я вперше став на милиці. Та вже через місяць гасав без них.

Для мене операція і перев'язки були крутою історією, яку я міг
повідати  друзям  і  однокласникам,  на  що  я  чекав  з  нетерпінням!
Проте, ще тоді я не знав, що таких історій у мене буде ого-го. Ха-ха!
Проспойлерив... кхм-кхм.... Вибачте.

Тож все  було  добре,  нічого  не  передбачало біди.  Літо,  сонце,
канікули і всяке-таке... Та не пройшло й одного навчального тижня,
як “Всьо  х*ня,  Міша,  давай по-новой”.  Голки 21  день,  антибіотики,
милиці. Розповідати друзям було нічого. Історія схожа, ніц цікавого.

У жовтні я вже приїхав додому та почав наздоганяти пропущені
заняття  у  школі.  Благо,  що  підручники  у  нас  були  написані
зрозумілою мовою, і я все наздогнав за декілька тижнів. Повертався
до нормального плину життя, проте вже в грудні знову те ж саме.

Це вже була третя спроба. Я вже плюс-мінус орієнтувався що і
де...  Цього  разу  мене  теж  поселили  до  палати  №6.  Лікарка  тоді
намагалася обійтися без голок, бо загнивання було поверхневим, та
й  процедури  були  простіші.  Навіть  виписали  за  тиждень.  Проте,
шостого січня 2011 року, прямо на Святвечір, мене знову повезли до
Одеси. У той же день встановили чотири голки.

Цього  разу  голки  простояли  недовго.  Буквально  вже  через
тиждень  їх  дістали,  а  мене  перевели  до  іншого  відділення  —
онкогематології. Мій мозок тоді ще не розумів, що означає приставка
“онко”,  але мені  пояснили це так:  “Он там на п’ятому поверсі”,  — і
показали пальцем на п’ятиповерхівку навпроти. Думки в моїй голові:
“О! Я буду мешкати аж на п’ятому поверсі! Кльово!!!!”. Та пізніше я
дізнався, що результат біопсії показав  саркому Юїнга і  там не так
весело, як мені здавалося на перший погляд.
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Розділ 2 — Що таке рак?
Одразу важливо зазначити,  що в народі  раком називають  всі

онкологічні  захворювання.  Проте  це  не  правильно.  Рак  є  лише
одним із  безлічі  видів онкологічних захворювань,  по-науковому
карценома. Я ж називаю свою саркому раком для надання більшого
драматизму  книзі.  Окрім  карценоми,  ще  є  саркоми  (оце  от  моє),
лімфоми,  мієломи,  лейкемія  та  їхні  мікси:  карцисаркома,
тератокарцинома і т.д.  Та перед усім нам варто розібратися з тим,
що таке онкологічне захворювання і де його можна підхопити.

Клітини  нашого  організму  постійно  народжуються,  живуть,  і
вмирають. В середині вони мають ядро в якому містяться інструкції —
ДНК, де чітко описано як має працювати та чи інша клітина. Навіть
прописано  коли  клітина  має  загинути,  щоб  на  її  місці  утворилася
нова. Цей процес запрограмованої смерті називається “апопто́з”. І от
щоб сформувати нову клітину на місці старої,  потрібно скопіювати
ДНК старої до нової. Це вже процес “Реплікації”. Саме він наразі нас і
цікавить.  Під  час  реплікації  відбувається  найцікавіше  —  помилки
реплікації, що називають мутацією. Ні, Халком чи людиною-павуком
ви навряд чи станете, а от захворіти на рак — та без питань! Ваше
тіло щодня робить трильйони помилок реплікації.  А якщо ви ще й
ніжитеся  на  сонечку  під  ультрафіолетовим  випромінюванням,  чи
потягуєте  пивце  читаючи  цю  оповідку,  то  я  вас  вітаю!  Ви  щойно
забезпечили собі ще декілька мільйонів додаткових мутацій.

Вам  вже  лячно?  Добре,  мені  теж.  Проте  нам  щастить!  З
переважною  більшістю  мутацій  наш  організм  здатен  впоратися
самостійно, або ці мутації ніяк не впливають на життя. 

Для  наглядності  уявімо,  що  геном  людини  —  це  як  тонко
налаштована  автівка.  Трильйони  щоденних  мутацій  ДНК схожі  на
зміну  відтінку  вікон  автомобіля.  Це  насправді  не  має  значення.
Проте, деякі можуть бути настільки поганими, що вбивають окрему
клітинку так, неначе якщо б ви вийняли клапан з двигуна автомобіля.
Аде дуже  й  дуже  мало  змін  дозволить  покращити  автівку.  Це
пояснює, чому ми досі не маємо надприродних сил... Ми не Люди X.
Лише декілька видів мутацій можуть нести небезпеку. А однієї такої
небезпечної мутації буде навіть недостатньо, щоб утворити пухлинку.
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Еволюція  створила  величезну  кількість  засобів,  що
перешкоджають утворенню пухлинок та навіть виправляють помилки
реплікації. Та може трапитися і таке, що ряд найневдаліших мутацій
обійде  систему  захисту,  і  нова  клітина  буде  сформована  вже  з
наявними мутаціями в ДНК.  Ось тут варто починати хвилюватися,
оскільки клітину з мутованою ДНК організм починає сприймати за
норму:  продовжує  копіювати  та  надавати  власні  ресурси  для
життєзабезпечення.  Але,  щоб  стати  й  справді  успішною  раковою
клітиною,  їй  доведеться  ще  пройти  нелегкий  шлях.  А  саме  якось
уникнути апоптозу і стати абера́нтною, тобто такою, яка не виконує
свою пряму функцію. Такі клітини і утворюють різноманітні пухлинки:
аденоми,  лімфоми,  карценоми,  саркоми  і  т.д..  Та  всі  ці  мутації
повинні здійснитися в одну мить, інакше на клітину чекає суд, казнь і
смерть. Так би мовити, або пан, або пропав.

Чим різняться всі ці карценоми, саркоми та інші види онкології?
Рак,  або  ж  по-науковому  карценома,  трапляється  зазвичай  у
дорослих  людей  і  важко  піддається  лікуванню.  Такі  захворювання
викликані старінням та накопиченням тих самих помилок реплікації.
Тоді  як  саркома  більше  притаманна  дітям  і  краще  піддається
лікуванню. Саркоми починають свій шлях із випадкової мутації ще в
зародку  і  найчастіше  проявляються  у  юнацькому  віці.  Та  суть  і
причина  всього  цього  одна  і  та  ж—  помилки  в  молекулі  ДНК.  Як
лікують рак? Оскільки організм сприймає пухлинку, як себе самого,
то  залишається  один  єдиний  варіант  —  вбивати  пацієнта
хіміотерапією  чи  променевою  терапією,  але  так,  щоб  пухлинка
загинула раніше, аніж пацієнт. Наслідки отруйного лікування все ж
вилікувати легше.
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Розділ 3 — Раковий період

Одеське відділення

Вперше,  увійшовши  до  відділення  онкогематології,  був
здивований тим, що там є окремий хол — ігрова кімната,  де стояв
великий  телевізор  з  кабельним телебаченням та  була  купа різних
іграшок. Іграшки були доступні для всіх, але на телевізорі є National
Geographic, тож ГЕТЬ ВАШІ ІГРАШКИ І ДАЙТЕ МЕНІ ПУЛЬТ! 

Згодом я дізнався,  що там ще й діє  програма “Доктор клоун”,
коли волонтери-клоуни приходили до відділення з розмальованими
обличчями та у розмальованих лікарських халатах. Один із них умів
надувати продовгуваті повітряні кульки, з яких потім крутив фігурки.
Мене  він  навчив  надувати  такі  кульки.  У  подальшому  усі,  хто
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приносив  такі  кульки  з  відповідним  насосом,  дивувалися,  коли  я
надував їх без насоса. То була суто моя фішка!

Клоуни  співпрацювали  з  благодійним
фондом  "Пчёлка",  який  допомагав  та  й  понині
допомагає онкогематологічному відділенню і
не  тільки.  Були  й  інші  фонди,  як  от “Парус
надежды”,  волонтери  якого  також  приходили  у
відділення  нас  підтримувати.  Взагалі,  така
небайдужість волонтерів та їхня підтримка дуже
допомагають  юним пацієнтам у  моральному та
матеріальному плані.

Мені було призначено 6 доопераційних та 8 післяопераційних
блоків хіміотерапії. Для розуміння, що таке блок хіміотерапії:

У моєму випадку один блок хіміотерапії тривав 5 днів (хоча
у  всіх  по-різному).  5  днів  безперервної  крапельниці
фіз.розчину  та  глюкози,  які  капають  паралельно  з  двох
окремих пляшок (надалі “промивка”), а в перші три дні до
них  додавалися  хіміопрепарати,  тобто  ще  одна  третя
пляшечка з хімією, яку капали паралельно промивці. Між
блоками є перерва тривалістю в два тижні.

Настав час для першого блоку хіміотерапії. У перший день хімії4

я  відчув  себе  йогом.  З  мене  неначе  зняли  шкіру,  і  я  оголеним
скелетом медитував на ліжку з цвяхами. У подальші дні вже все було
нормально, окрім блювання, звичайно.

Коротко про блювання. Якщо ви точно знаєте, що будете
блювати, за жодних умов не їжте пюрешку. Відчуття неначе
ви здійснюєте процес дефекації ротом.

4 Хімія — скорочено від блок хіміотерапії.
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Точно  пам’ятаю,  що  серед  хіміопрепаратів  був  Доксорубіцин5.
Цей хіміопрепарат має характерне червоне забарвлення, що вирізняє
його серед інших препаратів. Згодом я почав відчувати себе собакою
Павлова. Щоразу, коли бачив у системі6 щось червоне, навіть якщо то
була  моя  власна  кров,  мій  мозок  асоціював  це  з  доксою,  що  без
зайвих зволікань викликало нудоту. 

Через кілька днів, після завершення першого блоку хімії, трохи
оклигав та на свою голову вирішив провідати друзів,  які  лежали у
відділенні гнійної хірургії. Це була жахлива помилка... Виявилось, що
там епідемія вітрянки, звичайно, не коронавірусна пандемія,  проте
все  ж  неприємненько.  Мене  попередили  запізно.  Повернувся  до
онкогематології.  Через  тиждень-другий  почав  помічати  дивні
прищики на животі... Трохи подумав і зрозумів — мені глина.

Привіт,  вірусе  вітряної  віспи,  ласково  просимо  до  моїх
клітин.  Почувайся  як  вдома.  Моя  полімераза  —  твоя
полімераза!

У підсумку через мене все відділення онкогематології поставили
раком на  карантин.  Усіх,  хто  до  цього  не  хворів  вітрянкою,
відправили  додому.  Мене  помістили  в  бокс,  який  знаходився  на
першому поверсі. Прощавай п’ятий поверх. Там я безвилазно провів
наступні два тижні.

У боксі було весело... перші декілька хвилин. Після хімії впали
аналізи7,  а  відповідно  й  знизився  рівень  лейкоцитів  (Лейкопенія),
себто імунітет повзав навколішки, коли у мене вирував вірус вітряної
віспи. Прищі я мазюкав фукорцином — червоно-рожева така жижа. У
боксі  містилося  вікно  в  коридор  приймального  відділення.  А
закривати шторою заборонялося,  тож люди просто металися повз.
Хоча подекуди і зупинялися, щоб повитріщатися на таке видовище,

5 Доксорубіцин (скорочено — Докса) — хіміопрепарат. Один із топових
хіміопрепаратів, що найбільше викликають нудоту.
6 Система — система шлангочок для крапельниці.
7 Впали аналізи — знизилися основні показники аналізу крові — гемоглобін,
лейкоцити і тромбоцити.
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як  у  зоопарку.  Це  дещо  дратувало,  але  нічого  не  поробиш,  бо  ти
можеш жити лише в цій кімнатці і все. Ну,  ще  можна  було  в
туалеті  зачинитися,  проте  там  було  нудно.  Ну  й  досить  підозріло
виглядає, коли хлопець 14-и років зачиняється в туалеті на тривалий
час.

У цей же час почав діяти і ще один відомий ефект хімії — модна і
блискуча  лиса  зачіска.  Навіть  машинкою так  якісно  не  вистригти!
Волосся міг просто легенько виривати з голови руками, абсолютно
безболісно. Запам’яталася бабця, яка йшла коридором і зупинилася
подивитися на мене. У мене на голові вже не було частини волосся,
сам весь у фукорцині. Ще те видовище скажу я вам! Отже, дивлюся
на ту бабцю і спокійно вириваю ще один клатч волосся з голови.

Сказати,  що  баба  різко  кудись  здиміла  —  нічого  не  сказати.
Через  два  тижні  лікування  від  вітрянки  я  повернувся  до
онкогематології. Відділення було відносно порожнім. Більшість людей
виїхали через  карантин,  спричинений мною ж.  Волонтерів  досі  не
пускали.  “Нормально я так друзів провідав у старому відділенні”, —
подумав я...  І  пішов дивитися  великий телевізор у  холі  на  самоті.
Було кайфово. Адже тепер-то королем телевізора був я.

Взагалі,  в  Одеському  відділенні  онкогематології  палати  були
двомісні,  та  їх  було  настільки  багато,  що  рідко  коли  зустрічалися
палати, де б лежали одразу дві сім’ї. У більшості палат навіть були
телевізори! Але не в моїй. Інтернету там теж не було.

Так я відбув у Одеському відділенні 4 призначені доопераційні
блоки хіміотерапії  із 6. Наприкінці травня 2011 року ми поїхали до
Національного  інституту  раку,  що  у  Києві,  для  проходження
подальшого лікування.
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Київське відділення

Дитяче  відділення  онкології  у  Національному  інституті  раку
(НІР),  дещо  відрізнялося  від  Одеської  онкогематології:  у  палатах
лежать лише ті, хто безпосередньо проходить медичні процедури чи
має  низькі  аналізи8.  Всі  інші  проживають  у  буферній  зоні:  в
пансіонаті9 чи  на  дачі10,  яку  люб’язно  орендував  та  безкоштовно
надавав фонд “Запорука”. 

Частина палат 4-х місні  (4 ліжка на 4 пацієнта). Проте були й
двомісні  (2 ліжка на 2 пацієнти). Тож, як можна зрозуміти, опікуни
йшли лісом. Спали вони як коли, якщо габарити дитини дозволяли,
то спав з дитиною в одному ліжку,  інакше для них була задача із
зірочкою.  Наймоднішим  місцем  для  сну  опікуна  була  каталка  в
коридорі. Там правило було просте: хто перший — того й капці.

8 Низькі аналізи — знижені показники лейкоцитів, тромбоцитів чи
гемоглобіну.
9 Пансіонат у НІР знаходиться в іншій будівлі. В тій самій де і 301-й кабінет. На
п'ятому поверсі. Проте увага! Вхід з вулиці знаходиться на третьому поверсі.
Це іноді збиває з пантелику новеньких.
10 На дачі — приватний будинок з 5-ма кімнатами у Жулянах, куди було досить
важко потрапити. Будинок виділяв фонд Запорука для дітей та їхніх опікунів
для проживання.

16

Старе дитяче відділення Національного інституту раку
8 червня 2011 року | БФ “Пчёлка”



Як відмудохати рак за 4 роки

Але  спочатку до  відділення ще потрібно  було  потрапити.  Для
цього, необхідно було пройти 7 кіл пекла — 301-й кабінет. А це ще та
задача... задача з зірочкою в степені зірочки, але лише першого разу.
Коли вже вкурив, як це працює, все стає значно простіше, легше і
швидше.

"301-й кабінет" — для всіх хто проходив лікування в НІР є сталим
поняттям, як окремий термін. Його знають всі. Можливо, ніхто й не
пам'ятає номера інших кабінетів, проте саме 301-й кабінет — це те,
що закарбовується у пам’яті на все життя.

Біля 301-го кабінету завжди є черга. З цього можна зрозуміти,
що хворих дітей на рак в Україні трохи більше, аніж вам здається.
Відтак в чергу ставали з 5-ої ранку...  одразу за тими, хто не встиг
потрапити днем раніше. Але навіть така першість у черзі не гарантує
можливість потрапити на прийом саме в цей день. 

У  черзі  можна  одразу  виокремити  дві  категорії  людей:
“новенькі”  та  “бувалі”.  Новенькі  зазвичай  похмурі,  мовчазні  і
трясуться  від  висловів “аналіз  крові  з  вени” та  “комп’ютерна
томографія”. Бувалі ж, гуртуються і травлять приколи та анекдоти на
різні  теми,  особливо  чорнушні.  Спокійно  обговорюють,  коли  кому
біопсію робитимуть, і хто що ляпне під наркозом. Отже, в НІР тебе
неначе оточує велика сім’я.  Всі мають схожі проблеми, а, отже, всі
чудово розуміють один одного. Атмосфера згуртованості,  що панує
там — неймовірна.

У 301-у кабінеті призначають різні аналізи та обстеження. Коли
все добре (Якщо не зважати на рак), продовжується лікування. Навіть
можуть ще й у 301-у кабінеті призначити променеву терапію. Що й
трапилося зі мною.

Променева  терапія  —  весела  штука.  Єдине,  що  треба  лежати
хвилин  десять  з  розумінням  того,  що  твоє  тіло  пронизує
рентгенівське випромінювання. Не хвилюйтесь, це зовсім не боляче.
Певно,  вам  добре  відомо,  що  рентгенівське  випромінювання
викликає рак, а у мене то вже є рак. З'являється відчуття, ніби лікарі
хотіли викликати рак у мого рака і подивитися хто кого.

Доки ходив на променеву терапію, проживав на дачі. Подекуди
там можна було спіймати безпарольний сусідський WiFi. Він ловив в
єдиному місці  — надворі,  де не було розеток.  Тож, поки працював
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акумулятор  на  ноутбуці,  доки  й  можна  було  пізнавати  простори
Інтернету. На те місце навіть перетягнули стіл і всією юрбою тирили
сусідський WiFi.

На дачі знаходився 2-о поверховий будинок, плюс підвал. Моя
кімната  з  балконом  була  на  другому  поверсі.  А  вікно  виходило
прямісінько на аеропорт “Жуляни”, який був неподалік. Тож я майже
завжди спостерігав за злетом і посадкою літаків. Мріяв про власний
радіокерований літак.

Моїм лікарем тоді став Ожиганов Олег Олексійович. Мій відгук:

★★★★★ 5/5
Плюси: кльовий док, знає свою справу, добра людина,
врятував життя.
Мінуси: не знайшов.
Коментар: Рекомендую!

Одного  разу,  як  я  йшов  з  НІР  до  зупинки  аби  маршруткою
поїхати на дачу, спостерігав як міліція розчищає дорогу від автівок.
Потім цією дорогою до НІР на всіх парах приїхав кортеж тодішнього
прем'єр-міністра  Азірова.  Саме  тут  чудово  застосовується  вислів:
"Розійдися, море, гімно пливе!".

Крім Азірова,  у  той період,  один із  братів  Кличко  провідував
свого батька в НІР і паралельно заходив до дитячого відділення аби
трохи підтримати дітей. Однак, за годину до цього я вже поїхав на
дачу.  До  вечора,  коли  я  дізнався  про  візит  Кличка,  мене  майже
повністю з'їла жаба, та, яка зазвичай душить.

Майже все літо я так і провів на дачі,  іноді пересиляючись на
блоки хімії до відділення. А коли не фортило з дачею, то селили до
пансіонату. У пансіонаті теж весело було, проте не так комфортно, як
на дачі.

До  пансіонату  регулярно  приходили  волонтери "ИЗО  студия".
Вони за власний кошт купували фарби, кісточки та інші матеріали.
Приходили до нас всією компанією. Це чудові, добрі та чуйні люди,
які  щовівторка  та  щоп'ятниці  виділяли  вечір  на  те,  щоб  прийти  і
підтримати  нас  без  жодної  користі  для  себе.  Серед  них  були
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художники,  музиканти  (брали  з  собою інструмент  та  співали нам
пісень, доки ми малювали щось) та звичайні люди, які грали з нами в
різні ігри, а наприкінці ми просто юрбою чаювали і розходилися.

Організація,  яка  цим  займається,  називається  “Молодость  не
равнодушна!”. Допоможіть їм допомогати дітям! 
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Розділ 3 — Раковий період

Операцію на нозі було зроблено 15 вересня 2011 року.  Саме в
той день я востаннє ходив без милиць. Після складної  операції  на
нозі, де тіло великогомілкової кістки замінили тілом малогомілкової,
я втратив здатність ходити без милиць на роки.

На місяць я став лежачим. Мріяв стати лікарем, про що казав
оточуючим.  Одна  добра  медсестра  навіть  подарувала  мені
кишенькову книгу з анатомії. На жаль, прізвище я не пам'ятаю, проте
запам'ятав, що на основі прізвища називав її Знущанською. Почав так
називати після того, як вона полоскотала мені п'яту хворої ноги, від
чого  я  смикнув  нею,  що  викликало  біль,  але  медсестра  й  справді
професіонал за що їй також хотів би подякувати!

Отже,  лежачи на одному місці,  я  вивчав анатомію людини за
тією книгою. Водночас мені ще закортіло навчитися складати кубик
рубика. Кубик за 10₴ витримав рівно день моїх знущань. Тож мені
подарували новий кубик за 180₴ "Dayan X". Він досі у мене і він досі
живий. За місяць я вже складав його не більше, як за хвилину.

Мені  волонтери  також  дарували  різні
чудернацькі  головоломки.  Дякую  всім,  хто  це
робив!  Проте,  більшість  робить  пожертви  на
фонд, а фонд вже на свій розсуд витрачає гроші
на  різні  закупи  для  відділення  чи  окремої
дитини. Такі добрі люди насправді існують. Тож
і  ви  не  будьте  осторонь.  Якщо  ви  можете
виділити  навіть  10₴  на  місяць.  Наприклад,  у
фонд “Краб” (www.krab.org.ua), де всім заправляє пані Лариса. Крута
жінка:  такий  фонд  відгрохала,  певно,  він  покриває  більше  потреб
відділення, аніж держава! За що ми всі вам дружно ДЯКУЄМО! Та
повернімося до пожертв. 10₴ — здається як мало, а тому й соромно, а
більше складно, проте навіть десяти гривням там будуть раді. Як то
кажуть, якби мені китайці по гривні скинулися. Тут так само — тисячі
людей, що хочуть, але соромляться перекидати такі маленькі суми.
Та  вони  й  справді  можуть  комусь  врятувати  життя.  До  прикладу,
якщо тисяча людей скинеться принаймні по 50₴, то ми матимемо на
виході 50 тисяч гривень, а це вже чимала сума, яка врятує комусь
життя. Проте люди чомусь продовжують соромитися. 
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Для  того,  аби  прокапати  блок  хімії,  ставили  периферійний
катетер. Тобто голкою проколюється вена на руці чи нозі. Далі у цей
отвір вздовж вени вводиться силіконова шлангочка з ковпачком. Це
дозволяє  не  колоти  щоразу  вену,  а  просто  відкрутити  заглушку
(пробку) і  вставити  шприц  чи  крапельницю,  після  завершення
заглушку почепити на місце і до наступного використання. Проте й
досі загадка, чому в Одесі такий катетер називали "Периферічка" чи
"Катетер", а в Києві — це була "Тифлонка". 

Такий катетер найдовше тримається 7 днів. Я декілька разів уві
сні випадково його здирав. Прокидався від відчуття промивки і крові
на руці. Був ще один варіант катетера — підключичка. Вставляється
біля шиї у підключичну вену і шлангочка йде аж до передсердя. Такий
катетер вже розраховано аж на 3 місяці.  Мій протримався цілих 9
місяців. Нитки, якими він був підшитий, давним-давно відпали, але
він  продовжував  справно  працювати.  Носіння  такого  катетера
вимагає його щоденного промивання зранку і ввечері фіз. Розчином
зі шприца і перев'язки через день — зняти пластир, помазати отвір
куди входить шлангочка спиртом, наклеїти новий пластир.

Умови  у  відділенні  НІР  були  дещо  гірші  за  умови  Одеського
відділення,  плюс  постійна  переповненість  дещо  надавали
дискомфорту.  У  кінці  листопаду 2011  року було  прийнято  рішення
поїхати  проходити  подальші  4  післяопераційні  хімії  до  Одеського
відділення онкогематології. Та й до рідного дому все ж ближче

Виписали мене у червні 2012-о року. За п'ять місяців до уявного
“кінця  світу”,  що  планувався  на  21  грудня.  Я  був  на  милицях  і
задоволено вдома вже виготовляв власноруч радіокеровані літаки і
проходив  планові  перевірки  на  КТ  та  МРТ.  Так  і  було  завершено
основне лікування раку на нозі. Я не здох B-)
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Розділ 4 — Як виконують обстеження
Аби  знайти  кропітливо  вирощену  тілом  пухлинку,  лікарю

необхідно  заглянути до  середини тіла.  Оскільки різати скальпелем
випадкові  тверді  об’єкти,  “а  раптом  це  воно”,  така  собі  ідея.  Тож
розумні  люди  для  цього  винайшли  різне  крутецьке  обладнання.
Найпримітивнішим  можна  вважати  рентген.  Ні,  це  звичайно
корисний апарат, але це все одно, що фотографувати скляну об’ємну
фігуру.  На  виході  ви  отримаєте  пласке  зображення,  де  уявлення
зеленого не матимете, яку форму має пухлинка насправді.

Існує  значно  кращий  для  цих  цілей  апарат  —  Комп’ютерний
томограф (скорочено КТ). Його можна вважати нащадком рентгена.
КТ — це здоровецька така балда, де тіло протягують повільно через
кільце  сканера.  Сканер  ніби  розрізає  тіло  на  купу  шматочків
однакової  товщини  та  робить  окремо  знімок  кожного.  Потужні
комп’ютерні  програми  з  такої  серії  знімків  можуть  навіть  зібрати
повноцінну об’ємну модель внутрішніх органів та самої її величності
пухлини. Дослідження в цілому триває 10-15 хвилин. Проте, КТ для
своїх цілей використовує небезпечне рентгенівське випромінювання.

Чи є щось безпеченіше? Відповідаю — Є! Магнітно-резонансний
томограф  (скорочено МРТ). По суті, теж саме, тільки балда тепер у
вигляді  труби,  куди  запихають  тіло.  Тіло  необхідно  зафіксувати  у
нерухомому положенні. Дітям, для цих цілей, часто роблять наркоз.
МРТ також робить серію перерізів та комбінує їх у 3D модель. Єдина
відмінність  —  відсутність  рентгенівського  випромінювання.  Там
сканування  відбувається  на  основі  спінів  атомів  гідрогену.  Кому
цікавий принцип роботи МРТ — почитайте  в  Інтернеті,  бо  якщо я
почну  тут  розписувати  роботу  МРТ,  книгу  можна  буде  сміливо
назвати  “МРТ  з  гівна  й  палок,  або  як  вертіти  гідроген  на  спіну”.
Дослідження  на  МРТ  триває  понад  30  хвилин.  А  ще  МРТ  дещо
шумний. У стані спокою видає тихий такий звук “Тх тх...  Тх тх...  Тх
тх...” Коли лежав там, уявляв, що це біт техно-транс музики. І коли
вже  під  такі  тихенькі  приємні  звуки  ти  починаєш  дрімати  —
починається  процес  сканування  зі  звуками,  що  схожі  на  звуки
розлюченого 3D-принтера “ДРРРРРР ҐИЛЬ ҐИЛЬ ҐИЛЬ БРРРРРР Д. Д.
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Д.  Д.  Д.  Д.  Д.  Д.  Тх  тх...  Тх  тх...  Тх  тх...”.  Спати чомусь  більше  не
хочеться.

МРТ  хоч  і  не  використовує  рентгенівське
випромінювання,  проте  він  має  малесенький
недолік  —  нехилої  такої  потужності  магнітне
поле  (на  що  і  натякає  буква  М у  абревіатурі
МРТ).  Магнітне  поле  має  від  1.5  до  4  Тесла
(Тесла  —  це  одиниця  вимірювання  магнітної
індукції  поля.  Ілон  Маск  тут  нідочого).  В
Інтернеті  можна  знайти  достатньо
відеоматеріалів  про  те,  як  рентгенологи відшкрябують  від  сканера
різні  металеві  предмети  (милиці,  інвалідні  крісла,  ліжка  і  т.д.).
Магнітне  поле,  звичайно,  можна  і  вимкнути,  але  тоді  доведеться
перезаправляти  сканер  рідким  гелієм.  А  це  ДУЖЕ  дорого  —  за
деякими  даними таке  задоволення  вартує  40  тисяч  доларів  США.
Тож,  якщо  ви  прийдете  на  МРТ,  забувши  про  те,  що  ваш  протез
клапана  в  серці  металічний,  то  томограф  стане  надто  близьким
вашому серцю, а бідні медсестри подряпають свій манікюр у спробах
відшкрябати клапан від сканера.

Ще  одним популярним і  обов’язковим видом дослідженням є
біопсія.  Для виконання біопсії  просто беруть шматочок пухлини чи
будь-якого  іншого  матеріалу  для  подальшого  його  дослідження  у
лабораторії.  Нам,  зазвичай,  брали  біопсію  під  наркозом.  Окрім
зразків  пухлини,  до  лабораторії  також  відправляють  паровозиком
зразки кісткового мозку для оцінки того, наскільки наглий наш рак.
Чи не оселився він раптом на Манхеттені (у кровотворних органах).
У випадку, коли рак вже мешкає в елітному районі кісткового мозку,
шанси одужати тяжіють до нуля.
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Все  було  добре.  Я  був  вдома,  потроху  відновлювався  від
постійної волокіти з голками, шприцами та крапельницями. Приємно
було бачити людей не в халатах, проте милиці і надалі залишаються
невід’ємною частиною мого життя.

Після виписки із лікарні я мав би проходити планові обстеження
протягом періоду ремісії — 7 років. Спочатку через кожні три місяці,
потім пів року, а потім і через рік. Відтак, у липні 2013 року, лікар,
який  оглянув  мій  КТ  знімок  помітив  дивну  річ  —  новоутворення,
розмірами приблизно 6-8 мм в обох легенях. Тут то і запахло раком...

Втямили? Раком запахло в легенях... А ну вас!

Ну  що  ж...  Поїздка  до  Києва  була  забезпечена.  Там  мені
підтвердили,  що  у  мене  в  легенях  наявні  метастази.  За  час  моєї
відсутності з 2011-го року, був добудований новий корпус НІР. Умови
в лікарні значно покращилися. Тепер у відділенні були лише двомісні
палати  і  чотири  бокси,  де  робили  високодозну  хімію,  яка  трохи
більше, аніж повністю знищує кістковий мозок. У старому відділенні
такий бокс був лише один. Та відділення нове, а проблеми старі —
опікунам й досі не щастило з місцем для сну.  На щастя,  у  новому
відділенні  місця  було  значно  більше,  тож  значною  популярністю
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користувалися  надувні  матраци,  які  надуваються  ввечері,  а  вже
зранку згортаються у компактний рулончик. Головне було встигнути
до обходу.

З  2013  року  моїм  лікарем  став  Велимчани́ця  Михайло
Васильович. Він саме тільки вперше прийшов у відділення, як лікар. І
він вже був присутнім на майже усіх операціях. Моя оцінка — також

 5/5. Як тільки я приїхав до лікарні, у лікарів вже були всі★★★★★
необхідні  знімки на руках  і  план операції.  Мені  її  зробили того  ж
самого ранку. Правда, зробили лише на одній легені — правій. Це вже
був наркоз під номером "я збився з рахунку десь на десятому", отже я
вже  знав  як  цей  механізм  працює.  Анестезіолог  бере  шприц  із
пропофолом, тобто речовиною, яка змушує мене спатунькати, аби я
не  рухався  під  час  операції.  Коли  пацієнт  ворушиться  на
операційному столі,  це дещо заважає роботі хірургів. Та й постійне
верещання  пацієнта  в  агонії  трішки  відволікає  лікаря  від  роботи.
Пропофол сам по собі непрозорий і має біле забарвлення. Він завжди
холодний, певно, що його зберігають в холодильнику. Отже, як тільки
анестезіолог вводить вміст шприца в вену на руці через тефлонку11,
відразу відчувається як щось холодне йде по вені вверх руки. Холод
перестає  відчуватися біля  плеча.  Зі  швидкості  руху  холоду по руці
приблизно  розраховуємо  швидкість  до  серця,  в  легені  і  назад.  Як
тільки  кров  з  вмістом  пропофолу  гепне  в  мозок  —  все.  Пора
спатунькати.  Як  це  й  зазвичай  відбувалося.  В  цей  момент  просто
казав: "Допоба", — і вирубався, оскільки я вже знав, коли він настане.
Перед тим як вирубитися зовсім, час навколо неначе уповільнюється
все дужче й дужче. Також наростає дзижчання у вухах. Проте, вже
через секунду ти спиш.

Прокинувся я в реанімації.  У  мене в носі  киснева трубка,  яка
просто дме киснем мені до носа. Руки були прив'язані до ліжка. Це
змусило мене замислитися. Входить до палати медсестра і перевіряє
мій стан.

— А можна мене розв'язати? — запитав я.
— А ти більше бушувати не будеш?
— А хіба я бушував? — задумався я ще трохи — Та не буду.

11 Тефлонка — периферійний катетер у термінології НІР.

25



Розділ 5 — Раковий період 2

Проте, з часом я дізнався, що я все ж бушував, але до того, як
прокинувся у свідомості. Про це мені повідав мій лікар, який і різав
мої альвеолки: 

“Операція  добігла  кінця,  вже  встановили  дренажі12 і
готувалися до перевезення в реанімацію, тобто готуємося
на  вихід.  Тут  він  прокидається  з-під  наркозу,  рукою
вириває всі дренажі та повертається на бік зі словами "Я
хочу спати".  Все.  Гамба.  Треба знову розрізати  і  ставити
дренажі назад.”

Це було фіаско, братан.

У реанімації лежав два дні. Щопівгодини апарат вимірював мій
артеріальний тиск автоматично. Тож, досить часто я чув дратуючий
звук "Брррррррррррррр...... пшшш... пш.... пш-пш..... пшшшшшшшш".
У реанімації  я полюбляв бавитись з пульсоксиметром на пальчику.
Він  вимірював  мій  пульс  та  вміст  кисню  в  крові.  Оскільки  мені
операцію робили на легені, то вміст кисню був дещо знижений, через
що мені до носа й дули чистим киснем. Як тільки трубка з киснем
випадала  з  носа,  рівень  кисню  падав  нижче  90,  апарат  починав
репетувати  на  всю  реанімацію.  Приходила  медсестра,  поправляла
мою  шлангочку  і  тинцяла  якусь  кнопку  на  апараті,  тільки  б  той
заткнувся  і  йшла  геть.  Або  коли  мені  ставало  нудно,  я  починав
теребити пульсоксиметр, як антистрес, доки той не спаде з пальця.
Апарат  знову  збентежено  починав  пищати,  мовляв,  тут  здається
хтось здох, ані пульсу, ані кисню! Я ж у свою чергу швиденько одягаю
його  назад  і  сиджу  немов  сорока  в  сливах.  Медсестра  заходить
впевнюється, що все гаразд, і тицяє ту трикляту кнопочку “Заткайся!”.
Кажу  ж,  що  гівнюком  був.  Проте  згодом  стан  покращився  і  вже
наступного дня міг обійтися і без кисневої дмухалки.

На другий чи третій день мене спустили у відділення, де я ще
декілька днів пролежав з дренажами. Ще через пару днів зняли і їх.

12 Дренаж — шлангочка чи будь-який інший предмет, що допомагає з
виведенням рідини, що накопичується у рані.
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За  відчуттями:  шлангочка  була  протягнута  від  верху  до  низу
всередині  грудної  клітки.  Коли  її  витягали,  було  відчуття,  неначе
легені  дістають  через  маленький  отвір  попід  ребра.  Неймовірно
болюча  процедура.  Через  тиждень  після  операції  відправили  на
милицях у пансіонат... Це десь пів кілометра ходьби. На милицях. З
розрізом у 18 см під пахвою. Genius! 

Через два тижні після операції на правій легені зробили подібну
й  на  лівій.  Цього  разу  я  краще  підготувався  до  наркозу.  Пані
анестезіолог довго з мене ще реготала. З її слів:

“Звичайна підготовка до операції, нічого незвичайного.
Вводжу наркоз. І тут він раптом промовляє: "Завершення
роботи Windows, тин-дин-дин", — і в цей момент
вирубився. Стою зі шприцом у вені і регочу. Відпускати не
можна, як і припинити введення.”

Нє, ну а шо? Слово “Допоба” вже стало бояном13.
Після того як оклигав і зняли дренажі, мене змушували надувати

кульки. Я такий: "Та я оті продовгуваті надути можу", — проте лікар
посміявся  і  наказав  батькові  купити  простенькі  кульки.  Я  був
здивований, коли кульку, яку може надути навіть дитина трьох років,
я  надути  не  міг.  Сили  не  вистачало.  Лікар  тоді  дав  соломинку  і
склянку з водою та наказав робити бульки. О, це я можу!

Картина маслом: сидить чувак 17 років і через соломинку
дмухає у стакан води, роблячи там бульки. Операція
“Бульки в стакані”. “Буря в пустелі” і поряд не стояла.

З  плином  часу  я  зміг  і  кульку  надути.  А  через  місяць  навіть
продовгувату кульку надував. СИЛОНЬКА ПОВЕРНУЛАСЬ! У новому
відділенні  були  розставлені  WiFi  роутери  так,  щоб  покриття  було
якомога  у  кожній  палаті.  Їх  розставив  фонд  "Краб".  Та  й  взагалі
“Краб” неабияк допомагав і допомагає усім онкохворим дітям у НІР.

13 Баян, боян — (сленг) не свіжий жарт, або інформація.
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Закуповує  ліки  і  обладнання  для  відділення  чи  збирає  гроші  на
лікування окремо на кожного пацієнта. 

Також не можу і пропустити організацію "Жити завтра". Там, до
речі,  моя сторінка з  проханням про допомогу  й досі  висить.  Вони
займаються пошуком донорів.

Щодо  донорів.  Я  був  ще  тим  вампіром!  Мені  досить  часто
вливали ермасу і трохи рідше тромбоконцентрат. Ермаса — це по суті
темно-червона  пачка  з  чужими  еритроцитами.  Піднімає  рівень
гемоглобіну  одноразово  на  час,  доки  мій  організм  не  почне
поповнювати свої запаси,  а  кістковий мозок знаходиться в коматозі
після хімії. Ще є тромбоконцентрат. Тромбоконцентрат — це пачка з
чужими тромбоцитами на колір жовта. Піднімає рівень тромбоцитів
також одноразово і тимчасово. Для піднімання ж лейкоцитів донор
тут вже нічим не зарадить. Але вихід є — Неуластім! Неуластім — це
не дуже дешевий засіб, але досить дієвий. Його ціна — якихось там
1300$ за один шприц об’ємом 0.6 мл.

На щастя, відділення було забезпечене цим препаратом завдяки
фондам  і  небайдужим  людям.  До  прикладу,  мені  його  вводили
настільки часто, що й не злічити. Щоразу ми жартували про те, що
під шкіру вводять новий крутезний ноутбук.

Для нас в аналізах були основними три параметри:  лейкоцити,
тромбоцити та гемоглабін.  Ще були також враховували і  печінкові
(аланінамінотрансфераза), але при їх підвищенні ми здавали аналізи
на гепатити… У мене був гепатит B. Та коли в тебе рак, на гепатит
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дивишся,  як на  гівно.  Якщо такі  слова,  як  лекоцити,  тромбоцити і
гемоглобін вам видаються незрозумілими, зараз все поясню.

• Гемоглобін — норма 120-140. Відповідає за транспортування
кисню в крові. Низький рівень гемоглобіну  Недостатньо⟹
кисню отримує мозок  Кисневе голодування  Смерть.⟹ ⟹

• Лейкоцити — норма  4-9.  Якщо  грубо,  то  лейкоцити
відповідають за імунітет і захист організму від хвороб. Надто
низький  рівень  лейкоцитів   Посидів  трохи  під⟹
кондиціонером  Зашмаркався⟹ 14  Смерть.⟹

• Тромбоцити — норма  180-320.  Відповідають  за  згортання
крові. Низький рівень тромбоцитів  Невдало почесав укус⟹
комара  Крововилив  Смерть.⟹ ⟹

Проте, для нас були власні норми:
• Гемоглобін:

◦ 65 і менше — шукаємо донора (моя мінімалка була 52);
◦ 65-90 — жити можна, побачимо післязавтра динаміку;
◦ більше 90 — новенький.

• Лейкоцити:
◦ Менше 0.1 — в  палаті  всі  сидять  у  масці,  мені  колять

Неуластім (моя мінімалка була 0.01);
◦ 0.1-1 — в палаті сиджу в масці лише я, мені скоріш за все

колотимуть Неуластім;
◦ 1-3 — норма, гуляй де хош;
◦ Більше 3 — наколотий  Неуластімом.  Одній  дівці  так

накололи  лейкоцити  до  60  з  гаком.  Довгий  час  не
спрацьовував, а потім в один день різкий злет.

• Тромбоцити:
◦ Менше 20 — вдаришся,  отримаєш  внутрішні  кровотечі,

здохнеш, так що на тобі ще 2 матраци і лежи не рухайся!
◦ 20-100 — ну можеш лазити, але не бігай
◦ Більше 100 — та ти герой, го на карате!

14 Зашмаркатися — (діал.) захворіти на нежить
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Мабуть  ніколи не  забуду,  як  одна дівчинка,  десь дошкільного
віку, входить до палати іншої дівчиноньки і запитує аналізи:

— Що там твої аналізи?
— Лейкоцити один і п'ять.
— Чудово, значить можна йти гратися на коридорі!

Сказати, що я був збентежений — нічого не сказати.

Десь восени 2013 ми запускали китайські ліхтарики біля лікарні.
Писали на них бажання і всяке таке та відпускали бажання в небо.
Хто був організатором, я не знаю, проте ми вирішили на свою голову
пустити  їх  тоді,  коли  надворі  було  дещо  вітряно.  І  (несподівано)
запалені  ліхтарики полетіли  в  сторону  будівлі  НІР...  Довго  ж  вони
стукалися  об  його  стіни  та  вікна,  доки  один  із  них  не  знайшов
відчинене вікно другого поверху в самісінькому коридорі  дитячого
відділення.  Медсестра,  що  йшла  до  палати,  впустила  лоток  з
медичними приборами від побаченого ліхтарика, який щодуху мчав
їй  на  зустріч  коридором.  Нам  всім  дружно  виписали  триндюліну,
благо цього безрецептурного препарату вистачило на всіх. 

До нашого відділення часто приходили різні волонтери. Проте,
вони займалися різними рукотворними справами, як от малювання,
виготовленням  ляльки-мотанки  власними  руками  тощо.  Старшим
дітям на такі заняття було не так цікаво ходити, тож що робили ми?
Ми декілька разів збиралися у холі, кожен брав із собою свій ноутбук,
і  рубалися  в  контру  по  мережі.  Якраз  зібралося  дві  команди.
Медсестра,  яка  чергувала  того  вечора,  намагалася  нас  розігнати,
проте їй цього так і не вдалося. Там хтось капався, комусь треба було
вводити  ліки,  та  всім  було  до  одного  місця!  З  крапельницями,  на
коридорі  ми  рубалися  в  контру.  Медсестра  тоді  підходила  до
кожного  окремо  і  вводила  ліки,  не  відволікаючи  від  гри.  Все  ж,
медперсонал був крутим! Терпіли всі наші вибрики, за що їм щира
дяка!
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Що там? Чергова порція цефтріаксону внутрішньовенно?
Тримай хвіст моєї підключички й роби що хочеш, мені тут
бомбу на “Б” заклали!

Підключичку  мені  ставили  зазвичай  під  наркозом,  адже  це
достобіса боляче,  я мимоволі  стискав плечі,  і  тому її  встановлення
викликало складнощі. Проте, наркоз потрібно вводити саме в вену. А
після хріналіона блоків хімії, вени на руках такі собі, якщо ще є. Та й
зараз  у  мене  вени,  як  у  наркомана  —  попалені.  Мені  встановили
катетер у глибоку центральну вену на руці  (централку). І знаходять
же! Все наче як функциклірувало. Контроль15 є, фіз.розчин вводиться.
Все  чудово.  Лежу  на  столі,  анестезіолог  вводить  пропофол,  але  я

15 Контроль — з катетера можна набрати кров. Виконується для підтвердження
того, що катетер у вені і працює справно.
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відчуваю  холод  лише  в  місці  введення.  Вочевидь,  мені  щойно  20
кубиків пропофолу вдули мимо вени. Думки в голові: “Ги-и-и!”.

— Наркоз не в вені — кажу я.
— Та нє, все нормально — помацавши руку, каже лікар.

Проходить трохи часу
— Спиш?
— Ні.

Ще трохи згодом.
— Спиш?
— Нєа!
— Б*дь! Шукаємо іншу вену.

Лікарі  почали шукати нову вену.  Раз 10 проколювали руки та
ноги  в  надії  попасти  у  вену,  проте  безуспішно.  Тому  вирішили
ставити  під  місцевою  анестезією.  Я  продовжую  себе  почувати
бадьоро.  Мою  голову  відвернули  на  бік  в  сторону  вікна,  аби  не
заважала  лізти  голкою  під  ключицю.  Тут  то  мене  й  починає
накривати...  Мені  зараз  проколюють  вену  біля  шиї  18-и
сантиметровою голкою, а я дивлюся у вікно і думаю про те, наскільки
великий наш Всесвіт і про далекі планети та зорі.  “Гарний настрій”
зберігався ще декілька годин.

У  грудні  2013  почався  Майдан.  Незважаючи  на  відносну
віддаленість,  гуркіт  із  майдану  було  чутно  у  НІР,  якщо  відчинити
вікна. Моєму другові шукали донора. Десь чотири рази його донора
забирали  на  потреби  постраждалих  на  майдані.  Ну  що  ж...  Ми
звикли до рівня гемоглобіну 70, тож проживемо і без донорів.

Низькі  аналізи  ніяк  не  проявляються  щодо  понижених
тромбоцитів  чи  лейкоцитів.  Вони  відчуваються  у  довгостроковій
перспективі.  Наприклад,  синці  розмірами  з  бейсбольний  м’яч  від
того,  що  вбив  комара  на  вікні  чи  смертельна  простуда,  проте
гемоглобін не із тих. Він діє тут і зараз. Навіть сходити до вбиральні —
ціла пригода:
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Ніжуся  в  ліжечку  та  переглядаю  фільм,  нікого  не  чіпаю,
добре  почуваюся.  Відчуваю,  що  тиск  у  сечовому  міхурі
зростає.  Спочатку  переходжу  у  положення  сидя.
Смерклося...  Розвиднілося,  стаю  на  ноги.  Смерклося...
Розвиднілося,  йду  до  туалету,  роблю свої  брудні  справи,
приходжу назад і сідаю на ліжко. Смерклося. Розвиднілося,
лягаю.  Смерклося.  Розвиднілося,  перестає  боліти  голова,
відповідно можна продовжити перегляд фільму.

Якось  приїздив  Георгій  Дронов  (російський  актор,  який  грав
Костянтина Вороніна), у мене якраз тоді був гемоглобін на низькому
рівні.  Я пішов, сфотографувався з ним, побіг до палати взяти ще й
папірець, аби отримати автограф, проте, як добіг назад — смерклося.
Коли розвиднілося, його вже не було.

До  нас  взагалі  часто  приходили  різні
знаменитості.  Був  художник Нікас  Сафронов,
співачка  Альоша,  частим  гостем  була  й
актриса Ірма Вітовська. Проте, одного разу, а
саме 4 лютого 2014  року,  на  Всесвітній день
боротьби з раком, до нас вирішив завітати сам
голова держави — Президент  України  Віктор
Ющен... Янукович! Віктор Янукович! Цю подію
фільмували більшість. ЗМІ, тож новину про це
можна з легкістю знайти в Інтернеті. ЗМІ розписали як все класно і,
який крутий Президент, та й таке інше... 

Проте, що бачили ми: за декілька днів до приїзду, ми подекуди
спостерігали цікавих людей, яких називали “басгітаристами”. Це було
через те,  що вони ходили з  чохлами,  схожими на гітарні.  Проте в
середині була далеко не гітара... Все ж майдан, хто зна що там буде?
Ну  пісьнув  голова  держави  чуть-чуть...  Ну,  буває.  Отже,  в  день
приїзду Януковича від самого ранку сапери шманали все відділення в
пошуках  вибухових  предметів.  Навіть  камери  спостереження
повимикали.  Вікно  моєї  палати  виходило  на  балкон.  Саме  туди
вийшов  один  “басгітарист” та  “ввічливо  попрохав” закрити  вікно
жалюзями.  Янукович  дійсно  привіз  якісь  подарунки,  на  кшталт
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“Юний  фізик”,  книги  різні  і  всіляке  таке.  Дороговартісний  апарат,
який подарував лікарні Яник, по документам був куплений якимось
фондом, але це не точно. Також Яник подарував два IPad-и... Всього
два. Нагадаю, що у відділенні завжди заповнені 24 двомісні палати,
плюс купа  людей у  буферній  зоні  —  пансіонат/дача/301-й  кабінет.
Подарував  всього  два  і  в  одній  палаті.  Уявіть,  що  відчували  інші
дітлахи,  коли  вони  взнали,  що  двом  там  подарували  по  IPad-у,  а
іншим ні.

Аналізи з вени брали майже щодня (через день) десь з 6-ої до 7-
ої ранку. А вже на 15-у годину був відомий результат. У кого була
підключичка, медсестра входила до палати тихесенько, аби нікого не
розбудити,  шукала  хвіст  підключички,  встромлювала  шприц  і
набирала крові, скільки їй там треба. Хто там скаржиться на головні
болі  після  аналізу  з  вени?  А  як  вам  щоденно  протягом  року  такі
здавати?  Насправді  нічого  абсолютно  не  змінюється.  То  все
самонавіювання. Та й самі подумайте,  що змінить забор 5 кубиків
крові із 5 літрів. Це ж 0.1% від всієї крові. 

Я, зазвичай, прокидався десь о 6-ій чи 7-ій сам і часто виходив
на  коридор,  чи  йшов  до  маніпуляційного  кабінету,  аби  з  мене
набрали  кров  і  промили  підключичку.  Ну  й  ще  з  нудьги
поспілкуватися чи понабридати медсестрам питаннями, на кшталт:
“Куди  вони  стільки  крові  дівають?  Кров’янку  роблять  чи  шо?  Я  ж
може теж хочу кров’янки, діліться!”.

Мій друг Кирило,  з яким я  познайомився у  лікарні,  любитель
поспати, зранку вкутаний простирадлом. Одного разу, коли у нього
не було підключички, медсестрі доводилося колоти йому вену. Якщо
ви досі думаєте, що колоти вену це щось страшне, то для нас то була
звичайна рутинна процедура. Іноді щоденна, майже щодня ж беруть
кров.  Звикаєш  до  такого  порядку.  Та  повернімося  до  Кирила.
Медсестра його  будить.  Із  під  ковдри мовчки вилазить  рука,  типу
“коліть”, і більше нічого. Медсестра, окутана повною тишею, набирає
кров,  згинає  руку  і  каже:  “Тримай”.  Через  декілька  хвилин  рука
мовчки залазить назад під ковдру.

З  Кирилом  взагалі  пов’язано  багато  цікавих  історій.  Перед
довготривалими  операціями,  нас  змушували  робити  не  дуже
приємну  справу  —  клізму,  аби  не  сталося  раптом  конфузу  на
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операційному  столі.  Якщо  раптом  би  стався  конфуз,  через
забруднення  стерильного  приміщення  і  ризик  сепсису16 місце
проведення  операції  швидко  зашивають  “Як  є” та  завершують
операцію. Перед операцією,  про це я повідав Кирилові.  Коли його
спустили, він назвав мене падлюкою. І повідав історію. Виявляється,
він настільки перейнявся можливість оконфузитися на операційному
столі, що після операції (успішної, до речі), вже в реанімації відходячи
від наркозу, декілька разів запитував медсестру: “Я нє усрался?”.

Кирило також повідав ще одну історію:

“Звичайний  літній  день  хіміотерапії.  Мені  капає
крапельниця з  метотрексатом.  До  палати дивним дивом
заліта комар і почина ласувати моєю кров’ю. Я, як істинний
джентельмен,  його  не  чіпав  та  дав  йому  напитися.  Все
одно завтра прийдуть брати на аналіз крові
більше,  аніж  цей  комар  може  випити.  Комар  напився,
злетів, трохи політав навколо, сів на підвіконня і... здох. Це
все, що потрібно знати про хіміотерапію.”

Окрім  Кирила,  ще  я  подружився  з  Владом,  з  яким  проходив
лікування  ще  у  2011  році,  проте  тоді  у  нас  дружні  стосунки  не
склалися. Влад, як і я, захоплювався програмуванням та взагалі всім,
що було пов’язано зі світом комп’ютерної техніки.

А  ще  був  жартівником  і  капосником.  Подекуди  він  капостив
медсестрам. Для прикладу, був у нас медбрат, умовно назвемо його
Толік. Теж капосник і приколіст ще той. І от Влад був із тих, хто вночі
не спить, зате потім спить весь день до 5-ї вечора. О третій ночі йому
стало нудно і він зателефонував Толіку. Толік сидить сонний на нічній
зміні. Бере слухавку. Влад йому: “Шо? Не спиться? БУГА-ГА-ГА”. Толік
вирішив  зробити  “не  спиться” Владу  і  вколов  подвійну  дозу
сечогінного.  Одне  він  не  врахував.  Влад  був  на  хімії.  А  на  хімії
важливо  дотримуватися  об’єму  рідини,  що  вийшла  і  рідини,  що
увійшла в організм. Тож ми всі мочилися у мензурки, які стояли біля
нашого ліжка, а опікуни вели записи і  виливали.  Так ось.  Клопоту

16 Сепсис — зараження крові
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Толік  в  основному  завдав  саме  матері  Влада,  яка  потім  всю  ніч
носила ту мензурку до вбиральні.

Толік намагався мене теж якось підколоти. Коли його в чергове
задовбали проханням промити підключичку, він прийшов до мене в
палату  зі  шприцом  на  500  кубиків  (пів  літри).  Але  у  мене  це
викликало  лиш  сміх.  Підключичка  була  дещо  забита  і  навіть
маленьким шприцом ввести фіз. розчин було ще тією задачею. Він
покрехтів — тай пішов за іншим шприцом. Окрім цього, за Толіком
числиться один розлитий пакет ермаси на стіні палати.

До відділення у НІР досить часто приходять психологи від фонду
“Запорука”. Заняття проводять для охочих у ігровій кімнаті. Там нам
показували різні  психологічні  штучки з  ліпленням глиняних  масок,
малюванням,  створенням  паперових  літаків  з  різними  написами
поганих емоцій, тощо. Я ж полюбляв просто побазікати в групі.
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Одного разу, як нас вкотре зібрали в групу, я, як завжди, веду
розмови, жартую тупі жарти і тут раптом мене смикає хлопець років
12:  “Відкрий фарбу”. Я відкрив і передав йому, думаю, малий може
ще, недостатньо сили. Він собі малює щось акриловою фарбою, яка
була в пластикових таких баночках. Сиджу, веду балачки далі, тут він
знову  смикає  мене:  “Відкрий  фарбу”. Я  відкриваю,  ну  мало  що...
Проте через деякий час знову:

— Відкрий ще цю фарбу.
— У тебе що, рук немає? — запитав я

Хлопець мовчки піднімає праву руку,  а  її  і  справді  нема,  лиш
один  кикоть.  Температура  мого  сорому  перевищила  температуру
поверхні сонця в сикстильйон разів. Я з вибаченнями відкрив третю
баночку.

Щодо модних зачісок. Хімія не дуже перебирала чи ти дівчина,
чи  ти  хлопець.  Справжнє  рівноправ’я.  Феміністки  лікують.  Волосся
випадало всюди.  Вії  — не виключення  (Про злачні  місця я взагалі
мовчу). Зате я прокачав життєво важливе вміння — відрізняти стать
людини з лисиною.  Помилка могла коштувати життя.  Якщо хлопці
через лисину не дуже переймалися, то для дівчат це був неабиякий
стрес.  Особливо,  коли дівчинонька з  пишним довгим волоссячком
вранці прокидається, потягається, встає з ліжка, посміхається сонцю,
але розкішне і довге волоссячко продовжує спокійненько спочивати
на подушці, ніби нічого і не сталося. Більшість дівчат цього настільки
соромилися, що постійно носили парик чи хоча б шапку. Останнім
писком моди користувалися бандани. Проте, Настя була не з тих. З
нею  я  познайомився  та  здружився  ще  у  2011-ці.  Вона  ходила  без
бандани.  Одягала  її  лише,  коли  до  відділення  приходили  гості,
волонтери і так далі. У 2013 вона також лежала з рецидивом, то ж
наші  дружні  відносини  лише  укріплювались.  Вона  ніколи  не
комплексувала щодо лисини. Принаймні зі мною. Але... Восени 2013
її  не  стало.  Важко  сприймати  такий  факт,  коли  ти  от  щойно  її
провідував у палаті, жарти жартував, а через якихось пару днів її не
стає,  для  мене  то  було  чимось  нереальним.  Мозок  до  останнього
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відмовлявся вірити в це. Тоді ж восени не стало ще одного досить
близького друга — Миколи, з яким також познайомився у 2011 році.
Взагалі багато тих, з ким я надто здружився,  відійшли на той світ:
Настя,  Микола,  Влад,  Ярик,  Сергій,  Павло.  Я  завжди  вас
пам’ятатиму!
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Розділ 6 — Післяраковий період
Не знаю, як інші, та мені здається, що ті інваліди  (як от я), які

пройшли НІР, до своєї інвалідності ставляться без комплексів. Проте,
ці комплекси подекуди нав’язують оточуючі. Постійне ставлення не як
до  всіх.  Мене,  до  прикладу,  іноді  ставить  у  незручне  становище
намагання  всучити  мені  місце,  щоб  я  присів,  бо  мені  ж  важко
стояти...  Мені...  Важко  стояти...  Я  тут  більше  4-х  кілометрів  на
милицях проходжу, в універі на 9-ий поверх по сходам вилітаю, бо
ліфт  часто  не  працює,  мені  важко  відстояти  якихось  дві  зупинки?
Пфф... Хоча мені іноді настільки влом чекати тролейбус, що я ті дві
зупинки й пішки пройдуся, лише б не входити у тролейбус, де мені
знову всучать місце. Важливе уточнення. Дратує не пропозиція місця,
а саме всучення:

— Сідайте.
— Ні, дякую, я постою.
— Та сідайте, вам же важко стояти.

Проте,  буває  що  й  не  пропонують,  коли  потрібно,  бо  їхати
годину  стоячи  —  ще  те  задоволення.  Одного  разу,  я  так  їхав  у
тролейбусі. Увійшов, стою. Ніхто не пропонує місця. Добре, постоїмо,
не буду ж я когось зганяти, бо  “мені треба”.  Поки можу — постою,
молодий ще. Пані кондуктор дивиться на це. Не витримує, підходить
до місць для інвалідів і заганяє якусь бабцю, повертається до мене і
каже:  “Сідай”.  Певно,  щоб  не  було  покарання,  вона  б  їй  ще  й
підзатильника  виписала.  Те  саме  відчуття,  коли  не  ти  стареньким
вступаєшся місцем, а вони тобі.

Тож, я до своєї інвалідності ставлюся без комплексів. Навіть іноді
жартую, коли замість мене хочуть зробити якусь роботу, бо мені ж
важко:  “А  я  шо?  Каліч,  чи  шо?”.  Іноді,  коли  йду  по  вулиці,  хтось
незнайомий  може  крикнути  вслід:  “Одужуй”.  Це  трохи  бентежить,
проте, дякую.

Єдине,  мабуть,  за чим я  дійсно  сумую,  так це за можливістю
виконати танок з дівчинонькою, не наступивши милицею їй на ногу

40



Як відмудохати рак за 4 роки

та  можливість  прогулянки,  тримаючись  за  ручки.  А  так  в  побуті
можна все.  Головне мати бажання те  робити і  не  корчити із  себе
бідного інваліда, який нічого не може. Так, я людина з інвалідністю,
так, саме це в корочці з МСЕК і написано, але це не означає, що я
маю  бути  овочем.  Наприклад,  тепер  я  можу  віддалено  милицею
вимкнути  світло,  весело  цокати  зміщеною  чашечкою  об  бедрену
кістку на лівій нозі та кинути милицею навздогін по грабіжнику. 

Так що, не робіть з нас інвалідів! Якщо нам важко — ми можемо
й  попрохати,  якщо  все  ж  нам здається,  що це  в  наших  силах,  не
відбирайте  у  нас  можливості  зробити  те  самостійно!  Хочете
запропонувати допомогу — пропонуйте, але не нав’язуйте. 

Фонд “Краб” щороку проводить зустріч переможців, тобто тих,
хто  вилікувався.  Тих,  хто  не  вилікувався  —  така  собі  ідея  збирати
щороку  на  зомбіпаті.  Це  дійство  відбувається  в  першу  п’ятницю
липня. 2020 ий рік став виключенням з відомих причин. В перший
день  всі  збираємося  в  НІР,  аби  підтримати  тих,  хто  там  зараз
лікується,  а  вже наступного дня ми гуляємо Києвом.  Як же цікаво
спостерігати  за  реакцією  пересічних  людей,  коли  юрба  інвалідів  і
калічів у однакових майках йде Поштовою площею Києва.
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Подяка

Подяка
На цьому моменті ходів би висловити подяку за врятоване

життя:
• Персоналу  Одеської  обласної  дитячої  клінічної  лікарні.

Зокрема лікарям:
◦ Анжелі  Миколаївні  та  всьому  персоналу  відділення

гнійної хірургії;
◦ Миколі  Івановичу  та  всьому  персоналу

онкогематологічного відділення.
• Персоналу  дитячого  відділення  Національного  інституту

раку. Зокрема лікарям:
◦ Михайлу Васильовичу;
◦ Олексію Олексійовичу;
◦ Олегу Вікторовичу.

• Благодійним фондам та благодійним організаціям:
◦ Краб (www.krab.org.ua);
◦ Пчёлка (www.pchelka.ua);
◦ Жити завтра (www.donor.org.ua);
◦ Запорука (www. zaporuka.org.ua ).
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Як відмудохати рак за 4 роки
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