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«Вель мі ха це ла ся 
сва іх дзя цей»

Сяр гею за 30. Ён жы ве ў ад ным 

з бе ла рус кіх ра ён ных цэнт раў. Тут, 

як і ўсю ды, на цэнт раль най пло-

шчы ста іць пом нік Ле ні ну, а марш-

рут чы кі ве да юць па ста ян ных па са-

жы раў у твар.

Пры су стрэ чы муж чы на ра дас-

на дзе ліц ца по бы та вы мі «пе ра мо-

га мі»: хут ка скон чыць ра монт у 

ква тэ ры і пе ра е дзе ту ды з сям' ёй.

— У дач кі па кой асоб ны бу дзе. 

Ка на пу раб лю ёй на за каз. Ко лер 

сцен у па коі се раб рыс ты, а тах та 

бу дзе бла кіт ная.

З Ве рай Сяр гей па зна ё міў ся, 

ка лі тая бы ла зу сім ма лень кая, 

амаль не раз маў ля ла.

— Я пры гля даў за ёй, ку паў, 

спаць уклад ваў. Я чу жой яе не лі-

чу. Ву чу з Ве рай уро кі, чы таю, гу-

ляю, ез джу на ве ла сі пе дзе. Ча сам 

бя ру з са бой на ра бо ту (Сяр гей за-

ймаецца аўтамабілямі. — Аўт.), — 

ёй ці ка ва. Ад ным сло вам, па вод жу 

ся бе як усе звы чай ныя баць кі. Дач-

ка Сяр ге ем мя не і не на зы ва ла, 

ад ра зу «та там». А свай го род на га 

баць ку — «та та Ігар».

Як уда ло ся за ва я ваць пры хіль-

насць ма лой? Сяр гей за дум ва ец-

ца. «Маг чы ма, та му, што сва іх дзя-

цей у мя не на той мо мант не бы ло. 

А вель мі ха це ла ся. Я ад ра зу Ве ру 

па лю біў. У сад ку яна па да рун кі мне 

ра бі ла. На дзень на ра джэн ня не як 

ма ля ва ла паш тоў ку, вы ра за ла ка-

раб лі кі і кле і ла іх ту ды. Ма ёй ма ме 

так са ма рых туе па да рун кі».

Муж чы на тлу ма чыць: ён хо ча 

ўда ча рыць дзяў чын ку, каб мець 

афі цый ныя пад ста вы ўдзель ні чаць 

у яе жыц ці. «Я не ма гу баль ніч ны 

ўзяць, каб з дзі цем ся дзець, не ма-

гу ха дзіць у шко лу на схо ды: бо 

хто я ёй?»

«Ма ме 
пра ды яг наз 
ска заў не ад ра зу»

Пра ды яг наз ВІЧ Сяр гей да-

ве даў ся ў 2010 го дзе. Тра піў за 

спа жы ван не нар ко ты каў у ка ло-

нію, дзе ў яго, як та го па тра буе 

ін струк цыя, узя лі ана лі зы і вы яві лі 

ін фек цыю. Муж чы на ўспа мі нае, 

што ні я кіх сімп то маў у яго не бы ло: 

не ху дзеў моц на, не хва рэў.

Ка лі вы зва ліў ся, Сяр гей пай шоў 

да свай го ра ён на га ін фек цы я ніс та 

і паў тор на пра ве рыў імун ны ста-

тус. Коль касць кле так СD4 у кры ві 

(лім фа цы таў, якія пер шы мі ата ку-

юць ін фек цыі) бы ла зні жа най.

— Мне па ста ві лі трэ цюю ста-

дыю. Акра мя ВІЧ, у мя не на той 

мо мант бы ло яшчэ ад но за хвор-

ван не — ге па тыт С. Але дру гі дыя-

г наз ужо зня лі: я ад даў за курс 

таб ле так ка ля ты ся чы до ла раў, 

але вы ле чыў ге па тыт, — ка жа 

муж чы на.

Ма ме пра свой ды яг наз ён па-

ве да міў не ад ра зу: хва ля ваў ся ў 

пер шую чар гу за яе — ма мы ўсё 

пры ма юць бліз ка да сэр ца. Баць ка 

пра ВІЧ не ве дае да гэ туль. Сяр гей 

тлу ма чыць: та та не ўмее тры маць 

сак рэ ты, мо жа пра га ва рыц ца ў 

кам па ніі.

Як пад сеў на нар ко ты кі, муж чы-

на ўжо не па мя тае.

— Гэ та бы ло вель мі даў но, у 

шко ле на пэў на. Ха цеў вы лу чац ца 

не чым. Пер шыя пяць-во сем га доў 

усё бы ло ў па рад ку. Я мог су мя-

шчаць нар ко ты кі і ву чо бу. По тым 

ста лі вы ла зіць праб ле мы. Змя ніў 

ку чу ра бот, аба рваў кан так ты з 

бліз кі мі, на браў крэ ды таў...

Толь кі пас ля зня во лен ня Сяр гей 

зра зу меў, што неш та ў яго жыц ці 

ідзе не так.

— Ве да еш, ча му змя ніў ся? 

У мя не бы ла тая ста дыя, ка лі не вы-

нос на бы ло жыць з нар ко ты ка мі і 

не вы нос на без іх. Ні чо га не атрым-

лі ва ла ся. Адзі но та на кры ва ла.

Спроб кі нуць бы ло шмат. Рэа-

бі лі та цый ныя цэнт ры, баль ні цы... 

Ні чо га не да па ма га ла. Вы зда раў-

лі ваць па чаў, толь кі ка лі тра піў у 

су пол ку ана нім ных нар ка ма наў. 

Там Сяр гей і па зна ё міў ся з ця пе-

раш няй жанчынай. Яе бы лы муж 

меў праб ле мы з нар ко ты ка мі — 

праз іх і па мёр.

У бу ду чай жон кі Сяр гея так са ма 

ВІЧ. Але дач ка Ве ра, на шчас це, 

на ра дзі ла ся зда ро вай.

Муж чы на пры зна ец ца: з яго 

мі ну лым знай сці пра цу бы ло ня-

прос та. Ні дзе не бра лі на ват груз-

чы кам. Ча му — ад кры та ні хто не 

ка заў, ад маў ля лі без тлу ма чэн ня 

пры чы ны. Та ды Сяр гей вы ра шыў 

па чаць сваю спра ву. Ус пом ніў, што 

не ка лі зай маў ся аўтамабілямі і яму 

па да ба ла ся. Та му па зы чыў гро шы 

і на ла дзіў біз нес.

— Ця пер, дзя куй бо гу, усё доб-

ра. Ка ля пя ці га доў не ўжы ваю. 

«Слу жу» ў су по лцы ана нім ных 

нар ка ма наў. Мы ез дзім у баль ні цы 

і тур мы да за леж ных, рас каз ва ем, 

што вый сце ёсць, лю дзі заў сё ды 

мо гуць звяр нуц ца да нас у гру пу 

па да па мо гу.

«Рэ гу ляр на 
пры маю тэ ра пію»

За даю пы тан не, якое не маг-

чы ма абы сці: на коль кі Сяр гей з 

яго за хвор ван нем мо жа вы хоў-

ваць дзі ця? Муж чы на за пэў ні вае: 

ён і бу ду чая жон ка вы кон ва юць 

усе ме ры за сця ро гі, каб не за ра-

зіць дзяў чын ку. Да та го ж ВІЧ не 

пра сту да — па па вет ры не пе ра-

даец ца.

За сваё зда роўе Сяр гей спа кой-

ны. Ён рэ гу ляр на пры мае ан ты рэ-

тра ві рус ную тэ ра пію: па дзве таб-

лет кі кож най ра ні цай. Гэ тыя ле кі 

ён атрым лі вае бяс плат на. Раз на 

паў го да муж чы на здае ана лі зы на 

імун ны ста тус і ві рус ную на груз ку. 

Каб аца ніць апош ні па каз чык, лі-

чаць, коль кі ў про бе кры ві кле так 

ВІЧ. Доб ры ва ры янт — гэ та ка лі 

іх не мо гуць знай сці. На да дзе ны 

мо мант у Сяр гея ві рус ная на груз-

ка «нуль» (гэ та не зна чыць, што 

ін фек цыя знік ла, — прос та «хво-

рых» кле так на столь кі ма ла, што 

су час ныя ла ба ра тор ныя ме та ды 

не мо гуць іх вы явіць).

— Ра ней зі мой хва рэў, як і ўсе. 

А ця пер уво гу ле пе ра стаў. Ма гу 

на скраз ня ку па быць — і ні чо га, 

мак сі мум на смарк. Ура чы ка жуць, 

ка лі тэ ра пія па да бра на пра віль на 

і ты не пра пус ка еш пры ём таб ле-

так, ад каз на ста віш ся да ля чэн ня, 

то на пра цяг лас ці і якас ці жыц ця 

ін фек цыя не ада б'ец ца.

Муж чы на пры трым лі ва ец ца 

пра віль на га ла ду жыц ця. Со чыць 

за хар ча ван нем, зай ма ец ца фі зіч-

най ак тыў нас цю. Не ка лі гэ та бы ла 

цяж кая ат ле ты ка — з тых ча соў 

у Сяр гея за ста ла ся ку ча гра мат 

і ме да лёў. Ця пер жа ле там гу ляе 

ў ва лей бол, зі мой га няе ў за ле ў 

фут бол. Лю біць на столь ны тэ ніс.

Муж чы на пры зна ец ца, што, ка-

лі да ве даў ся пра свой ста тус, доў-

га пе ра жы ваў, што ні ко лі не ста не 

та там. «Я вель мі ба яў ся, што маё 

дзі ця на ро дзіц ца хво рым. Але ўра-

чы ка жуць, што ка лі пры ма еш тэ-

ра пію, то шан цы мець зда ро ва га 

ма ло га боль шыя за 90 пра цэн таў. 

Та му мы з ма ёй дзяў чы най пла ну-

ем дзі ця. Ка лі ін фек цы я ніст дасць 

да звол, бу дзем на ра джаць».

На конт фі нан са вай за бяс пе ча-

нас ці сям'і Сяр гей не хва лю ец ца. 

Ка жа, да хо ду ад біз не су ха пае. 

Пра па ноў ваў на ват сва ёй каханай 

ся дзець до ма і зай мац ца хат ні мі 

спра ва мі, але той сум на без ра бо-

ты. Муж чы на да па ма гае гра шы ма 

так са ма ма ме, якая ўжо на пен сіі.

Пла наў на жыц цё ў Сяр гея 

на огул шмат. Ужо пра ду маў вя-

сел ле: на ім не бу дзе ал ка го лю, 

бо муж чы на не п'е (на ват ле кі не 

ўжы вае, якія змя шча юць спірт). 

А на 10-год дзе Ве ры ку піць ёй 

жы вё лу — дзяў чын ка не раз пра-

сі ла, але та та лі чыць, што па куль 

ра на. У тым, што ён уба чыць, як 

дач ка рас це, муж чы на не су мня-

ва ец ца.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

«Ле там дач ка збі ра ец ца ў Еў ро пу, у гос ці да цёт кі. Учо ра 
да мя не пры бег ла, аб ня ла: «Та та, я ад ця бе ні ку ды 
не ха чу з'яз джаць». У мя не аж но сэр ца ёк ну ла пас ля 
гэ тых слоў», — з пя шчо тай рас каз вае Сяр гей (усе 
ім ёны ў гіс то рыі зме не ны па прось бе ге роя. — Аўт.) 
пра ся мі га до вую Ве ру. Дзяў чын ка яму не род ная дач ка. 
Яе бія ла гіч на га баць кі ня ма ў жы вых. Але са праўд ным 
та там яна лі чыць Сяр гея — та го, які пры гля дае за ёй 
з акна до ма, па куль тая ка та ец ца на ро лі ках у два ры, 
і куп ляе фі я ле та выя аку ля ры, бо ве дае, што гэ ты ко лер — 
Ве рын лю бі мы. З ма май дзяў чын кі муж чы на ра зам пяць 
га доў. Хо ча з ёй ажа ніц ца, а ма лую афі цый на ўда ча рыць. 
Апош няе, праў да, зра біць не маг чы ма: за кон не да зва ляе. 
У Сяр гея ВІЧ, трэ цяя ста дыя, а та кі ды яг наз не дае пра ва 
быць апе ку ном ці ўсы на ві це лем.

Вост ры ву галВост ры ву гал  

У снеж ні мі ну ла га го да Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя за цвер дзі ла аб ноў ле ны пе ра лік за хвор-

ван няў, пры якіх нель га быць усы на ві це ля мі, пры-

ём ны мі баць ка мі, баць ка мі-вы ха валь ні ка мі і апе-

ку на мі. У спіс не ўва хо дзіць ВІЧ на па чат ко вых 

ста ды ях.

— У нас ця пер вы яў ляль насць да стат ко ва доб-

рая. Ві рус зна хо дзяць на ран ніх ста ды ях, ка лі 

ар га нізм яшчэ не па спеў па цяр пець ад яго. 

У ча ла ве ка, у яко га свое ча со ва зла ві лі ВІЧ, больш 

шан цаў пра жыць да ўмоў ных 80 га доў, — ка жа 

на мес нік га лоў на га ўра ча па ам бу ла тор на-

па лі клі ніч ным раз дзе ле ра бо ты Га рад ской 

клі ніч най ін фек цый най баль ні цы Мін ска Алег 

СКРЫП КО.

Урач за ўва жае: вы пад каў бы та вой пе ра да чы 

гэ та га ві ру са не ўста ноў ле на. А зна чыць, да рос-

лы не за ра зіць дзі ця праз агуль ны по суд, рас-

чос ку ці руч нік. Але эле мен тар ныя ме ры за сця-

ро гі па він ны быць. Усы на ві цель так са ма му сіць 

пры маць тэ ра пію. За раз насць па цы ен таў, 

у якіх не вы яў ля ец ца ві рус ная на груз ка, імк нец-

ца да ну ля.

Тыя, у ка го трэ цяя і чац вёр тая ста дыі ВІЧ, па-

ра ней ша му не мо гуць усы наў ляць дзя цей.

— Гэ та нор ма — не дыс кры мі на цыя. Мы зы хо-

дзім з ін та рэ саў дзі ця ці. Ёсць су мнен ні, ці не бу дзе 

да рос лы хва рэць, ці змо жа паў на цэн на кар міць 

і вы хоў ваць дзі ця доў гі тэр мін. Мы не хо чам, каб 

ма лы атры маў дру гас ную траў ма ты за цыю: ка лі 

ён зноў за ста нец ца без баць коў, гэ та дрэн на ада-

б'ец ца на яго псі хі цы.

Ча му ін фек цы я ніс ты апа са юц ца? У ча ла ве ка, 

які быў у глы бо кай ста дыі ВІЧ, ад бы ва юц ца зме ны 

ва ўнут ра ных ор га нах — сэр цы, са су дах, ныр ках, 

маг чы ма, га лаў ным моз гу. Так, яму да лі ля чэн не, 

па да ві лі ві рус. Але па цы ент цал кам не ад на віў ся. 

Ня хай ця пер ён ру жо ва шчо кі пры га жун, па ра жэн-

ні за ста юц ца. Звы чай ныя хва ро бы мо гуць раз-

віц ца знач на хут чэй, чым у ча ла ве ка без ВІЧ. На-

прык лад, атэ раск ле роз, гі пер тэн зія. І ін фарк ты, і 

ін суль ты ў та кіх па цы ен таў ад бы ва юц ца на 10—15 

га доў ра ней, чым у агуль най па пу ля цыі. Та му ста-

дыя не змя ня ец ца на мен шую.

Але Алег Скрып ко не вы клю чае, што праз час 

спіс мо гуць зноў ска рэк та ваць і пры браць ця пе-

раш няе аб ме жа ван не.

— Ра зу ме е це, ка лі зме ны ўно сі лі ся, яны шы-

ро ка аб мяр коў ва лі ся ся род ура чоў. І скла ла ся 

агуль нае мер ка ван не: да вай це пой дзем па кро-

ка ва. Мы не мо жам ад ра зу даць «зя лё нае свят-

ло», не па гля дзеў шы, што з гэ та га атры ма ец ца. 

Трэ ба па на зі раць, які бу дзе эфект. Коль кі лю-

дзей з па чат ко вы мі ста ды я мі ВІЧ за хо ча стаць 

усы на ві це ля мі, на коль кі яны бу дуць га то вы 

ўтрым лі ваць дзя цей. Да та го ж рас пра цоў ка ле-

каў хут ка ру ха ец ца на пе рад. Мо жа, праз па ру 

га доў прый дзем да ін ды ві ду аль на га па ды хо ду 

ў пы тан нях апе кі. Та ды іні цы і ру ем яшчэ раз уня-

сен не змен.

 КАМ ПЕ ТЭНТ НА

«ЗЫ ХО ДЗІМ З ІН ТА РЭ САЎ ДЗІ ЦЯ ЦІ»

НЯ ВЫ ЗНА ЧА НЫ 
СТА ТУС

Муж чы на з ВІЧ 
хо ча ўсы на віць дзі ця, 

але за кон не на яго ба ку
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Фота носіць 
ілюстрацыйны характар.


