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Вы пад ко вая 
«зна ход ка»

— Ула дзі мір Іва на віч, ка лі ле-

та — час ад па чын каў, то ад па-

вед на во сень — га ра чая па ра ў 

ве не ро ла гаў?

— Са праў ды, во сен ню па цы ен-

таў кры ху больш — хтось ці вяр та-

ец ца з ад па чын каў, нех та пра хо-

дзіць ме даг ляд. Але не на столь кі, 

як бы ло ра ней, бо ця пер ад па чы-

нак больш да ступ ны ў роз ных кра і-

 нах у лю бы час го да, а не толь кі 

ле там.

— Бе ла ру сы пры во зяць эк за-

тыч ныя ін фек цыі з эк за тыч ных 

кра ін?

— Ін фек цыі ўсю ды ад ноль ка-

выя, прос та ў не ка то рых кра і нах 

тыя ці ін шыя за хвор ван ні, на прык-

лад сі фі ліс, больш рас паў сю джа-

ны. І сі фі ліс, і га на рэю пры во зі лі і 

з Тай лан да, і з ін шых кра ін.

— Якія ін фек цыі рас паў сю-

джа ны ў нас?

— Як і ра ней, са мая «злая» 

ін фек цыя — сі фі ліс, га на рэю мы 

так са ма па куль з ра хун каў не спіс-

ва ем. Але да мі ну юць ця пер не кла-

січ ныя ве не рыч ныя хва ро бы, а ін-

фек цыі, што пе ра да юц ца па ла вым 

шля хам і мо гуць пра ця каць (і да во-

лі час та пра ця ка юць) сха ва на. Гэ та 

за хвор ван ні, якія вы клі ка юць хла-

мі дыі і mусорlаsmа gеnіtаlіum. Ёсць 

яшчэ ўмоў на-па та ген ныя ін фек цыі — 

мі кап лаз мо зы, якія ў пэў ных сі -

ту а цы ях мо гуць вы клі каць тыя ці 

ін шыя клі ніч ныя пра явы. Яны па-

тра бу юць ля чэн ня толь кі ў пэў ных 

сі ту а цы ях. У нор ме гэ тыя мік ро бы 

мо гуць пры сут ні чаць у ар га ніз ме ў 

мі зэр най коль кас ці. Умя шан не па-

тра бу ец ца, ка лі іх коль касць сур'-

ёз на па вя ліч ва ец ца. На гэ та мо-

гуць паў плы ваць пе ра аха ла джэн-

 не, пе ра грэў, стрэ са выя сі ту а цыі, 

на яў насць цук ро ва га дыя бе ту, 

апе ра цый нае ўмя шан не ці пры ём 

ле ка вых срод каў — пры чын шмат. 

Ча сам па цы ен та пры вод зяць да 

ве не ро ла гаў ці да гі не ко ла гаў і 

ўро ла гаў ней кія скар гі. А ня рэд ка 

ІППШ вы яў ля ец ца як вы пад ко вая 

зна ход ка, ка лі па цы ент пра хо дзіць 

аб сле да ван не з ін шай на го ды.

— Да во дзі ла ся чы таць, што 

хла мі ды ёз ледзь не дру гая пас-

ля гры пу па рас паў сю джа нас ці 

ін фек цыя...

— Гэ та зу сім не так. Бо, па-пер-

шае, пе рад аец ца ён не так прос-

та, як грып, ка лі ча ла век чхнуў і 

пяць-шэсць на ва коль ных мо гуць 

за хва рэць. Па-дру гое, дзя ку ю чы 

на шай імун най сіс тэ ме не заў сё-

ды ад на ра зо вы кан такт з за ве да-

ма хво рым парт нё рам вя дзе да 

за ра жэн ня. Ры зы ка — ад 20 да 

80 працэнтаў. Гэ та за ле жыць ад 

та го, якая ін фек цыя, муж чы на ці 

жан чы на яе нось біт і ад мност ва 

ін шых фак та раў.

— Ка му ляг чэй пе рад аец ца 

ін фек цыя?

— Жан чы ны ры зы ку юць больш 

па пры чы не ана та ма-фі зі я ла гіч най 

бу до вы.

— Як рас па знаць у ся бе пры-

кме ты ін фек цыі?

— Ад 40  да 60 працэнтаў не ка-

то рых ін фек цый пер ша па чат ко ва 

мо гуць пра ця каць сха ва на і ні як 

не пра яў ляць ся бе да во лі пра цяг лы 

тэр мін — ме ся цы і на ват га ды. І бу-

дуць зной дзе ны вы пад ко ва. Ёсць 

агуль ныя сімп то мы, ха рак тэр ныя 

для боль шас ці за хвор ван няў: вы-

сы пан ні ці па чыр ва нен ні ў воб лас ці 

ге ні та лій, па ве лі чэн не рэ гі я наль-

ных лім фа тыч ных вуз лоў, час цей 

за ўсё па хвін ных, не пры ем ныя 

ад чу ван ні пад час ці пас ля мо ча-

с пус кан ня, сверб, не ты по выя вы-

дзя лен ні з мо ча па ла вых ор га наў. 

У жан чын мо гуць быць боль уні зе 

жы ва та, кры вя ніс тыя вы дзя лен ні 

па між ме сяч ны мі. Ка лі штось ці з 

на зва на га з'я ві ла ся, гэ та на го да 

пай сці да ўра ча ці аб сле да вац ца 

ў ме ды цын скім цэнт ры на ІППШ. 

Яшчэ ад на на го да для аб сле да-

ван ня — на яў насць мност ва па ла-

вых парт нё раў.

— Пры сімп то мах не ка то-

рыя вы ра ша юць прос та па піць 

ан ты бі ё тык і не звяр тац ца да 

ўра ча...

— Мік ра ар га ніз маў мност ва: 

пра сцей шыя, мік ро бы, гры бы, ві ру-

сы. Ан ты бі ё тык уз дзей ні чае не на 

ўсіх уз бу джаль ні каў. Та кім чы нам 

ін фек цыю мож на пры глу шыць, а 

не вы ле чыць. Акра мя та го, важ-

на пра віль на па да браць не толь-

кі прэ па рат, але і до зу: ра за вую, 

су тач ную і кур са вую. А пас ля за-

кан чэн ня ля чэн ня рэ ка мен ду ец ца 

пра вес ці кант роль. Ка лі пер ша па-

чат ко ва не вы зна ча на, што ста ла 

ўзбу джаль ні кам ін фек цыі, то як 

кант ра ля ваць гэ та пас ля ля чэн-

ня? Та му ня пра віль на са ма стой-

на пры зна чаць са бе ан ты бі ё тык. 

Ёсць ме та ды пра фі лак ты кі, ад на-

ра зо вы пры ём ме ды ка мен таў пас -

ля кан так ту, так зва ная тэ ра пія 

ад чаю. Але яе пры зна чае ўрач

ін ды ві ду аль на, пас ля та го як ацэ-

ніць ры зы кі.

— Як хут ка ў та кім вы пад ку 

трэ ба прый сці на пры ём?

— Чым ра ней, тым лепш. Праз 

ты дзень пас ля кан так ту гэ та ўжо 

не мае ні я ка га сэн су. У ідэа ле 

трэ ба звяр нуц ца ў пер шыя су ткі. 

Пры зна ча ец ца не каль кі прэ па ра-

таў, бо трэ ба ака заць уз дзе ян не на 

не каль кі маг чы мых уз бу джаль ні-

каў ін фек цый. Та му гэ та не ме тад 

для па ста ян на га і тым больш для 

са ма стой на га ка ры стан ня.

— У якас ці ме ры пра фі лак-

ты кі пас ля кан так ту вы ка рыс-

тоў ва юць яшчэ і спрын ца ван не 

ан ты сеп ты ка мі...

— Наконт гэ та га так са ма лепш 

звяр нуц ца да ўра ча. У не ка то рых 

вы пад ках та кі ме тад мо жа спры яць 

та му, што ін фек цыя рас паў сю-

дзіц ца глы бей. Важ на не толь кі 

пра віль на вы браць рас твор, але і 

вы свет ліць, ці па ды хо дзіць сам ме-

тад. Бо гэ тай пра цэ ду рай мож на як 

да па маг чы, так і на шко дзіць.

Скры нінг стаў 
больш да ступ ны

— Ку ды вар та звяр тац ца, 

каб прай сці аб сле да ван не на 

ІППШ? Ці мож на гэ та зра біць не 

ў скур вен дыс пан се ры, а ў па лі-

клі ні цы?

— Цяпер скры нінг стаў больш 

да ступ ны. Аб сле да ван не мож на 

прай сці ў па лі клі ні цы па мес цы жы-

хар ства, у скур вен дыс пан се ры ці 

пры ват ных ме ды цын скіх цэнт рах. 

Апош нія ма юць лі цэн зіі, пра цу юць 

па вы зна ча ных тэст-сіс тэ мах. Ва 

ўро ла га ці гі не ко ла га гэ та так са ма

маг чы ма: ро біц ца за бор ма тэ ры я -

лу, які за тым ад во зяць і да сле-

 ду юць у ла ба ра то ры ях. Але лепш 

звяр тац ца да ўра ча-ве не ро ла га.

— У дзяр жаў ных уста но вах 

та кія ана лі зы плат ныя?

— Пэў ны аб' ём аб сле да ван няў 

вы кон ва ец ца бяс плат на. Ёсць клі-

ніч ныя пра та ко лы, за га ды Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя і Ка мі тэ та 

ахо вы зда роўя, яны вы зна ча юць 

ка тэ го рыі па цы ен таў і аб' ём ме-

ды цын скай да па мо гі, які ім аказ-

ва ец ца бяс плат на. На прык лад, 

ця жар ным жан чы нам ад на ра зо ва 

пра во дзіц ца бяс плат ны скры нінг 

на ўсе сха ва ныя ін фек цыі. Аб сле-

да ван ні на га на рэю і сі фі ліс пад час 

ця жар нас ці пра хо дзяць не каль кі 

ра зоў, так са ма за бюд жэт ны кошт. 

Пры на яў нас ці пэў ных ін шых па-

та ло гій так са ма не ка то рыя ана лі-

зы ро бяц ца бяс плат на. Га на рэя, 

сі фі ліс, хла мі ды ёз, мі кап лаз моз, 

вы клі ка ны mусорlаsmа gеnіtаlіum, — 

тыя хва ро бы, узбу джаль ні кі якіх

з'яў ля юц ца па та ген ны мі для ча ла-

ве ка, і пры на яў нас ці па ка зан няў 

(вы дзя лен ні, па вы шэн не лей ка цы-

таў, якія свед чаць пра за па лен не, 

і ін ша га) яны вы кон ва юц ца бяс-

плат на. Умоў на-па та ген ная фло-

ра вы зна ча ец ца толь кі на плат най 

асно ве.

— Ана ліз на ві рус па пі ло мы ча-

ла ве ка, які, як вя до ма, вы клі кае 

ў жан чын рак шый кі мат кі, трэ ба 

ра біць за ўлас ныя срод кі?

— Ёсць пе ра лік ка тэ го рый і ды-

яг на заў, пры якіх гэ ты ана ліз ро-

біц ца бяс плат на. На прык лад, пры 

на яў нас ці кан ды лом, пры дыс пла-

зіі шый кі мат кі, па цвер джа най цы-

та ла гіч на, для ця жар ных жан чын. 

Ка лі па ка зан няў ня ма, то яго мож-

на зра біць за ўлас ныя срод кі.

— Ці мож на вы ле чыць ві рус 

па пі ло мы ча ла ве ка?

— Спе цы фіч на га ля чэн ня су-

праць яго не іс нуе. Ёсць ме та ды 

ка рэк цыі, у тым лі ку імун най сіс-

тэ мы. Ка лі яго вы яві лі, асаб лі ва 

шта мы вы со кай кан цэ ра ген най 

ры зы кі, жан чы на му сіць рэ гу ляр-

на на зі рац ца ў гі не ко ла га і ра біць 

да дат ко выя аб сле да ван ні.

— У не вя лі кіх га ра дах ці вёс-

ках, дзе ня ма скур вен дыс пан се-

раў, да яко га ўра ча трэ ба звяр-

тац ца?

— Ка лі ня ма дыс пан се ра, у па-

лі клі ні цы мо жа быць скур вен ка-

бі нет ці ўрач-дэр ма та ве не ро лаг. 

Ка лі ня ма та ко га спе цы я ліс та, па-

цы ен та на кі роў ва юць на на ступ ны 

ўзро вень — між ра ён ны, аб лас ны. 

Ка лі па ка за на аб сле да ван не, хво-

ры без яго не за ста нец ца.

— Як час та трэ ба аб сле да-

вац ца?

— Усё гэ та ін ды ві ду аль на. Ка лі 

ў вас не каль кі парт нё раў, аб сле-

да вац ца вар та сіс тэ ма тыч на. Ка лі ж 

вы ні ко лі не пра хо дзі лі аб сле-

 да ван не, то хоць бы са мы прос ты 

скры нінг так са ма трэ ба зра біць. 

Усё за ле жыць ад ла ду жыц ця. Аб' ём 

аб сле да ван ня пры зна чае ўрач, 

трэ ба спа чат ку прый сці да яго на 

пры ём, за тым зда ваць ана лі зы.

Перамагчы 
не ўдас ца

— У чым не бяс пе ка сха ва ных 

ін фек цый?

— Лю бы ачаг ін фек цыі ў ар-

га ніз ме най перш уплы вае на 

імун ную сіс тэ му. Ён здоль ны вы-

клі каць аб васт рэн не хра ніч ных 

за хвор ван няў. Так са ма ін фек цыя 

мо жа пры во дзіць да хра ніч ных 

хва роб ор га наў ма ло га та зу ў 

жан чын, у тым лі ку за па лен чых, і 

вы клі каць ус клад нен ні аж да бяс-

плод дзя. Згод на са ста тыс ты кай, 

у нас кож ны шос ты шлюб бяз дзет-

 ны. Пры чы ны гэ та га пра цэн таў 

на 25, а па не ка то рых звест ках 

і да 40, звя за ны з ін фек цы яй, на 

якую хва рэў ці хва рэе адзін з па-

ла вых парт нё раў.

— Якія ін фек цыі най больш 

не бяс печ ныя?

— Усе тыя ін фек цыі, якія вы-

клі ка юць мік ра ар га ніз мы, па та-

ген ныя для ча ла ве ка, у вы пад ку 

вы яў лен ня па тра бу юць ля чэн ня. 

Без умоў на, ве не рыч ныя хва ро-

бы — сі фі ліс і га на рэя — са мыя 

не бяс печ ныя. Яны ўва хо дзяць у 

пе ра лік са цы яль на не бяс печ ных 

за хвор ван няў.

— Згод на з рэ ка мен да цы я мі 

Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя, у на шай кра і не ста іць 

за да ча ўзяць пад кант роль тыя ж 

ту бер ку лёз і ВІЧ. А пе ра маг чы га-

на рэю і сі фі ліс не атры ма ец ца?

— Цал кам па ба роць ін фек цыі 

не ўдас ца. Яны іс ну юць ва ўсім 

све це — у той ці ін шай сту пе ні вы яў-

 ле нас ці. Але мы не на лі дар скіх

па зі цы ях. Згод на з да сле да ван нем 

Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда-

роўя, якое пра во дзі ла ся з 2000-га да 

2013 го да, ся род 53 кра ін Еў ра пей-

ска га рэ гі ё ну мы ўва хо дзі лі ў пя-

цёр ку лі да раў толь кі па па пі ло ма-

ві ру се і га на рэі. Па тым жа сі фі лі се 

Бе ла русь ужо та ды не ўвай шла ў 

пя цёр ку. Мы па ста ян на зма га ем ся 

з гэ ты мі ін фек цы я мі, з кож ным го-

дам за хва раль насць, асаб лі ва на 

сі фі ліс, усё ні жэй . Тры га ды та му 

атры ма лі ад Су свет най ар га ні за-

цыі ахо вы зда роўя сер ты фі кат аб 

лік ві да ван ні вер ты каль на га (ад ма-

ці да дзі ця ці) шля ху пе ра да чы гэ-

та га за хвор ван ня. Яно за ста ец ца 

на жорст кім кант ро лі: усіх хво рых 

мы бя ром на дыс пан сер ны ўлік, 

на зі ра ем, пра цу ем з імі ад ад на го 

да не каль кіх га доў. Да гэ туль у нас 

усе, хто трап ляе ў лю бы ста цы я-

нар для апе ра цый на га ўмя шан-

ня, пра хо дзяць аб сле да ван не на 

сі фі ліс. Па клі ніч ных па ка зан нях 

прак тыч на ўсе аб сле ду юц ца на 

сі фі ліс, гэ так жа як і пры най ме 

на ра бо ту, пад час пяр віч на га ме д-

аг ля ду. Дзя ку ю чы та му, што ў на шай 

кра і не ўда ло ся за ха ваць сіс тэ му 

та таль на га скры нін гу, мы да сяг ну-

лі доб рых вы ні каў. У год мы ма ем 

уся го 70—80 вы пад каў. На сён ня 

за хва раль насць па Мін ску скла дае 

2,5 вы пад ку на 100 ты сяч на сель-

 ніц тва, прытым што ў 1996 го дзе

гэ ты па каз чык скла даў больш за 

300 вы пад каў.

Але на КРА ВЕЦ.

НЕ ЎСЕ ХВА РО БЫ АД НЕР ВАЎ
Ад па чы нак, як той ка заў, час ку рорт ных ра ма наў. 

На жаль, амаль кож ны дру гі з іх мае пра цяг... у ка бі не це 

ве не ро ла га. Па вод ле звес так Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя, што дзень на пла не це ад бы ва ец ца больш 

за міль ён вы пад каў за ра жэн ня ін фек цы я мі, якія 

пе ра да юц ца па ла вым шля хам (ІППШ). Вя до ма, што та кім 

чы нам мо жна «пад ха піць» больш за 30 роз ных бак тэ рый, 

ві ру саў і па ра зі таў. Па вод ле ацэ нак, што год фік су ец ца 

376 міль ё наў но вых вы пад каў за ра жэн ня ад ной 

з ча ты рох ін фек цый — хла мі ды ё зам, га на рэ яй, сі фі лі сам 

ці тры ха ма ні я зам. Ка ля 50 працэнтаў на сель ніц тва хоць 

ад ной чы хва рэ лі на ін фек цыі, якія пе ра да юц ца па ла вым 

шля хам. Як ІППШ ня рэд ка ста но вяц ца вы пад ко вай 

зна ход кай ме ды каў, ча му ў на шай кра і не іс тот на зні зі ла ся 

за хва раль насць на сі фі ліс, а так са ма ў чым не бяс пе ка 

сха ва ных ін фек цый, рас ка заў за гад чык ам бу ла тор на-

дэр ма та ве не ра ла гіч на га ад дзя лен ня № 4 Га рад ско га 

клі ніч на га скур на ве не ра ла гіч на га дыс пан се ра Мін ска 

Ула дзі мір ЯРО МІЧ.
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