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— Вя ча слаў Іва на віч, якая сі ту а цыя з 

ВІЧ-ін фек цы яй у све це і ў на шай кра і не?

— Дзя ку ю чы цэ ла му шэ ра гу мер, у пер-

шую чар гу та му, што з'я ві ла ся вель мі вы со-

ка ак тыў ная і эфек тыў ная ан ты рэ тра ві рус ная 

тэ ра пія, у све це коль касць но вых вы пад каў 

па ча ла зні жац ца. У па раў на нні з 2000 го дам 

яна ска ра ці ла ся на 36 %. Пры гэ тым Еў ра-

пей скі рэ гі ён, які ўклю чае 53 кра і ны (ту ды 

ўва хо дзяць і бы лыя рэс пуб лі кі Са вец ка га 

Са ю за), — адзі ны ў све це, дзе коль касць 

но вых вы пад каў рас це. Пры чым ме на ві та за 

кошт кра ін Ус ход няй Еў ро пы і Цэнт раль най 

Азіі — бы ло га СССР. У Бе ла ру сі з 2000 го да 

гэ ты па каз чык вы рас у пяць ра зоў. У на шым 

рэ гі ё не вель мі не спры яль ная сі ту а цыя.

— Коль кіх но вых вы пад каў вы яў ля ец ца 

ў нас за год?

— Ле тась у Бе ла ру сі ды яг наз упер шы ню 

па стаў ле ны 2 468 па цы ен там. Для па раў нан-

ня ска жу, што ў 2007 го дзе іх бы ло 990 — у 

2,5 ра за ме ней. Ка лі пы та еш у лю дзей, якія 

не звя за ны з тэ ма ты кай ВІЧ, дзе, на іх дум ку, 

леп шая сі ту а цыя — у За ход няй Еў ро пе ці ў 

на шых кра і нах, ва ўсіх ча мусь ці ўпэў не насць, 

што ў нас лепш. Пры гэ тым ва Ус ход няй Еў ро-

пе ў восем ра зоў за хва раль насць вы шэй шая, 

чым у За ход няй, і ў 16 ра зоў у па раў на нні з 

Цэнт раль най Еў ро пай. І на жаль, у рэ гі ё не па-

куль не ўда ло ся ста бі лі за ваць сі ту а цыю.

Яшчэ ад на праб ле ма — у нас па-ра ней ша-

му іс нуе роз ні ца па між коль кас цю лю дзей, якія 

жы вуць з ВІЧ, і коль кас цю тых, хто ве дае пра 

свой ды яг наз. Ацэ на чная ліч ба тых, хто жы ве 

з ВІЧ у Бе ла ру сі — ка ля 26 ты сяч. Рэ аль на ж 

вы яў ле на зга да нае за хвор ван не ў 21 ты ся чы. 

Гэ та зна чыць, ка ля пя ці ты сяч ча ла век прос та 

не ве да юць пра хва ро бу. Пра цяг ва юць жыць і 

пад вяр гаць ры зы цы і ся бе, і сва іх парт нё раў.

— З хва ро бай мож на жыць і не ве даць 

пра яе?

— Гэ та не во ка мгнен нае за хвор ван не. 

Ві рус трап ляе ў ар га нізм ча ла ве ка і мо жа 

ўво гу ле не вы клі каць ні я кіх пра яў. Ча сам 

з'ўля юц ца па доб ныя на пра студ ныя сімп то-

мы, якія пра хо дзяць. І на пра ця гу не каль кіх 

га доў ча ла век мо жа не ве даць, што ў яго 

ВІЧ-ін фек цыя. Ні я кіх спе цы фіч ных пра яў 

ня ма, і адзі ны спо саб вы явіць свой ста ноў-

чы ста тус — тэст. Пры гэ тым ка лі хво ры 

не атрым лі вае ля чэн ня, тэр мі на льная ста-

дыя — СНІД — на сту пае ў ся рэд нім праз 

дзесяць га доў. Та му важ ная ран няя ды яг-

нос ты ка. Па вод ле ацэ нак, у на шым рэ гі ё не 

па ло ва ды яг на заў па ВІЧ-ін фек цыі ста віц ца 

поз на, ка лі іму ні тэт сур' ёз на аслаб ле ны 

ві ру сам. А чым паз ней па ча та ля чэн не, 

тым гор шы пра гноз. Да рэ чы, най больш 

поз на ды яг наз ста віц ца ў ге тэ ра сек су аль-

ных муж чын — іх 62 %. Гэ та тлу ма чыц ца 

стэ рэа ты пам, які ў нас іс нуе: быц цам бы 

ВІЧ — гэ та праб ле ма го ма сек су аль ных 

муж чын, нар ка ма наў, жан чын, якія аказ-

ва юць секс-па слу гі. На са май спра ве гэ ты 

да ты чыц ца лю бо га, ні хто з нас не за стра-

ха ва ны. Згод на з на цы я наль най ста тыс-

ты кай, у аб са лют най боль шас ці вы пад каў 

ВІЧ пе рад аец ца ме на ві та праз ге тэ ра сек-

су аль ныя кан так ты. А са мае ран няе вы-

яў лен не як раз у муж чын, якія ма юць секс 

з муж чы на мі: яны ін фар ма ва ныя і час цей 

пра вя ра юц ца. Чым ста рэй шы ўзрост, тым 

паз ней вы яў лен не — лю дзі больш ста лыя 

лі чаць, што гэ та праб ле ма мо ла дзі.

— На са май спра ве ў якой уз рос та вай 

гру пе най больш рас паў сю джа на ВІЧ-ін-

фек цыя?

— Най боль шая коль касць но вых вы пад каў 

ва ўзрос та вай гру пе ад 30 да 40 га доў — ка-

ля 40 %.

— Вак цы ны ад ВІЧ да гэ туль не зной-

дзе на. А што змя ні ла ся ў ля чэн ні гэ тай 

ін фек цыі?

— Мы па куль не вы най шлі ле каў, якія б поў-

нас цю па зба ві лі ад гэ тай хва ро бы, але я ду маю, 

мы да гэ та га прый дзем. Важ на, што яна пе ра-

ста ла быць фа таль ным за хвор ван нем, як гэ та 

бы ло ў кан цы 80-х — па чат ку 90-х. Сён ня гэ та 

кант ра лю е мае хра ніч нае за хвор ван не. Ка лі 

не бы ло ля чэн ня, ча ла век мог пра жыць у ся-

рэд нім дзесяці га доў да раз віц ця тэр мі на льнай 

ста дыі. Ця пер пры рэ гу ляр ным пры ёме прэ па-

ра таў ча ла век з ВІЧ-ін фек цы яй мае та кую ж 

пра цяг ласць жыц ця, як і без яе. Сён няш няя 

тэ ра пія да зва ляе зні зіць уз ро вень ві ру са ў кры ві 

да не вы зна чаль на га ўзроў ню. І хво ры цал кам 

ад наў ляе свой іму ні тэт, ён мае маг чы масць 

ства раць сям'ю, вы хоў ваць дзя цей і не мо жа 

пе ра да ваць ВІЧ сек су аль ным шля хам. У тых 

кра і нах, дзе да сяг ну лі вы со ка га ахо пу ан ты рэ-

тра ві рус най тэ ра пі яй, рэз ка зні зі ла ся коль касць 

но вых вы пад каў. Бо ка лі ча ла век на ля чэн ні, ён 

не за раз ны. Та му каб спы ніць рас паў сю джан не 

ВІЧ-ін фек цыі, нам трэ ба пра тэс ці ра ваць як ма-

га больш лю дзей і па чаць ля чэн не ўсіх хво рых. 

Да рэ чы, ка лі жан чы на з ВІЧ-ін фек цы яй пад час 

ця жар нас ці пры мае ан ты рэ тра ві рус ныя прэ па-

ра ты, то дзі ця на ра джа ец ца зда ро вае. У 2016 

го дзе Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя 

ўру чы ла Бе ла ру сі сер ты фі кат аб элі мі на цыі пе-

ра да чы ВІЧ дзі ця ці ад ма ці. Ёсць адзін ка выя 

вы пад кі што год, ка лі ў жан чын з ВІЧ на ра джа-

юц ца ін фі цы ра ва ныя дзет кі, але яны звя за ны 

з тым, што жан чы ны не пры ма лі прэ па ра ты 

пад час ця жар нас ці.

— Як у нас ажыц цяў ля ец ца ля чэн не?

— З 2018 го да Бе ла русь да лу чы ла ся да 

рэ ка мен да цыі Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя «ля чэн не ўсіх». Лю бо му ча ла ве ку, у 

яко га ды яг нас та ва на ВІЧ-ін фек цыя, ад ра зу 

па ка за на ля чэн не. Ра ней яно па чы на ла ся, 

ка лі па каз чык коль кас ці СD-4 лей ка цы таў у 

кры ві па даў да пэў на га ўзроў ню. Амаль цал-

кам, за вы клю чэн нем адзін ка вых прэ па ра-

таў, ле кі за ку па юц ца за дзяр жаў ныя срод кі. 

Ця пер ля чэн не атрым лі вае кры ху больш за 

70 % хво рых. І вя дзец ца ра бо та, каб знай-

сці тых, у ка го ВІЧ-ін фек цыю ды яг нас та ва лі 

ра ней, але ля чэн не не бы ло па ка за на, і пра-

па на ваць ім тэ ра пію.

— Як да ве дац ца пра свой ВІЧ-ста тус?

— Толь кі праз тэс ці ра ван не — здаць ана-

ліз кры ві на ВІЧ. Та кая маг чы масць іс нуе ва 

ўсіх ме ды цын скіх уста но вах. Ёсць сэр віс-

ныя не дзяр жаў ныя ар га ні за цыі для клю ча-

вых груп, на прык лад, для лю дзей, якія ўжы-

ва юць ін' ек цый ныя нар ко ты кі. Мы, да рэ чы, 

ста лі ад ной з пер шых кра ін, якая вы ка на ла 

рэ ка мен да цыю Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя па са ма тэс ці ра ван ні. Экс прэс-тэс ты 

пра да юц ца ў на шых ап тэ ках, яны вы зна ча-

юць на яў насць ві ру са па слі не. Пра ве рыц-

ца мож на до ма, і ка лі вы нік ста ноў чы, іс ці 

па па цвяр жэн не ў ме ды цын скую ўста но ву. 

Зме не ны і ал га рытм ды яг нос ты кі: іс ну юць 

экс прэс-тэс ты — гэ та пер шае тэс ці ра ван не 

па кры ві, а вы нік ста но віц ца вя до мы праз 

не каль кі хві лін. Ка лі ён ста ноў чы, то тут жа 

зда ец ца кроў на па цвяр джаль ны тэст.

Вя лі кая праб ле ма клю ча вых груп — кры-

мі на лі за цыя нар кас па жы ван ня. З 2014 го да 

ме ды цын скія ра бот ні кі па він ны па ве дам ляць 

у ор га ны ўнут ра ных спраў аб усіх вы пад ках 

па ста ноў кі на ўлік па нар кас па жы ван ні. Зра-

зу ме ла, што нар кас па жы вец ні ко лі не пой дзе 

ў ме ды цын скую ўста но ву, ка лі ве дае, што 

пра яго за явяць ор га нам унут ра ных спраў. 

Так яны фак тыч на па збаў ле ны до сту пу да 

сэр ві саў ды яг нос ты кі, пра фі лак ты кі, ля чэн-

ня, у тым лі ку і зва ро ту па ме ды цын скую 

да па мо гу. Яшчэ ад на праб ле ма клю ча вых 

груп — дыс кры мі на цыя і стыг ма. З-за гэ та га 

яны па збя га юць кан так таў, не звяр та юц ца 

па да па мо гу. Стыг ма, або не га тыў нае стаў-

лен не, на жаль, ёсць і з бо ку ме ды цын скіх 

ра бот ні каў.

— Ці па мі ра юць у нас ад СНІ Ду?

— Лю дзі не па він ны па мі раць ад ВІЧ-ін-

фек цыі. Але ёсць і тыя, хто не ве дае пра сваё 

за хвор ван не і трап ляе ў по ле зро ку ме ды каў 

на кан чат ко вых ста ды ях, ка лі з-за зні жэн ня 

іму ні тэ ту на фо не ВІЧ-ін фек цыі раз ві ва юц-

ца ін фек цыі ці ан ка ла гіч ныя за хвор ван ні. 

Най больш час тая пры чы на смер ці лю дзей 

з ВІЧ — ту бер ку лёз. У ста дыі СНІД ле тась 

у Бе ла ру сі па мер ла 275 ча ла век. Але мы 

спа дзя ём ся, што ка лі-не будзь бу дзе рас пра-

ца ва на вак цы на, якая да зво ліць на заў сё ды 

пе ра маг чы гэ ту ін фек цыю, і пра ек ты па яе 

рас пра цоў цы ак тыў на рэа лі зу юц ца.

Але на КРА ВЕЦ.

Як і лю бы ін шы ча ла век, яны ма-

юць пра ва на атры ман не зра зу ме-

лай ін фар ма цыі. Але як да нес ці яе 

да тых, хто не ўмее чы таць і пі саць, 

а не ка то рыя — і раз маў ляць? Гэ та 

праб ле ма.

Боль шая част ка ін фар ма цыі — як 

у дру ка ва ным, так і ў элект рон ным 

вы гля дзе — з'яў ля ец ца не зра зу ме-

лай для лю дзей, у якіх ёсць цяж кас ці 

з чы тан нем і пісь мом, або яны ра зу-

ме юць на пі са нае з цяж кас цю. Та кім 

чы нам, зва ро ты ў роз ныя ін стан цыі 

ста но вяц ца для іх не па сіль най спра-

вай, а за яў кі на са цы яль ную да па мо-

гу на ват не па да юц ца.

Два га ды та му Бе ла русь ра ты фі-

ка ва ла Кан вен цыю ААН аб пра вах 

ін ва лі даў, адзін з раз дзе лаў якой 

пры све ча ны не аб ход нас ці ўка ра-

нен ня «яс най мо вы» як да ступ на га 

срод ку ка му ні ка цыі для лю дзей з 

ра зу мо вы мі аб ме жа ван ня мі.

Гэ та но вы кі ру нак для на шай 
кра і ны, над якім пра цуе гра мад скае 
аб' яд нан не «Бе ла рус кая аса цы я цыя 
да па мо гі дзе цям-ін ва лі дам і ма ла-
дым ін ва лі дам» (Бе лА ДДІ і МІ).

— Пра ект «До ступ да ін фар-
ма цыі для лю дзей з ін ва лід нас цю, 
або Яс ная мо ва» на кі ра ва ны на 
ства рэн не без бар' ер на га ка му ні-
ка цый на га ася род дзя для лю дзей 
з ра зу мо вы мі аб ме жа ван ня мі, — 
рас ка за ла на пле нар ным па ся-
джэн ні «Гра мад ства роў ных маг-
чы мас цяў», якое прай шло ў рам ках 
фо ру му «Уні вер саль нае ася род-
дзе — 2018», стар шы ня Бе лА ДДІ-

і МІ Але на ЦІ ТО ВА. — Мы ўжо рас-

пра ца ва лі ме та дыч ныя рэ ка мен да-

цыі, якія пе ра да дзім у Мі ніс тэр ства 

пра цы і са цы яль най аба ро ны. Пра 

што гэ та? Вось гля дзі це: для та го 

каб ча ла век з ра зу мо вы мі аб ме-

жа ван ня мі змог да ве дац ца аб на-

шым сён няш нім ме ра пры ем стве і 

тра піць на яго, па трэб на да ступ ная 

для яго ін фар ма цыя. Гэ та так са ма 

з'яў ля ец ца свое асаб лі вым без бар'-

ер ным ася род дзем...

У «яс най мо ве» ска ро ча ны 

слоў нік, спро шча на струк ту ра вы-

каз ван няў, а тэкст пі шац ца і раз-

мя шча ец ца па пэў ных пра ві лах. 

На ёй нель га на пі саць, на прык лад, 

«аў та транс парт ны сро дак для пе-

ра воз кі па са жы раў», за мест гэ та-

га — «аў то бус». Пра па но ву «Гэ ты 

за кон рас паў сюдж ва ец ца на ўсіх 

лю дзей» пера пі шуць на «Гэ ты за-

кон для ўсіх лю дзей». Так са ма ў ёй 

вы ка рыс тоў ва юц ца кар цін кі, якія 

на зы ва юц ца пік та гра ма мі.

За мя жой «яс ную мо ву» ўка ра-

ня юць у да ку мен та цыю, ства ра юць 

на ёй вер сіі сай таў дзяр жаў ных 

ор га наў і адап ту юць тэкс ты СМІ. 

Гэ та да зва ляе пра ца ўлад коў ваць 

лю дзей з ра зу мо вы мі аб ме жа ван-

ня мі, быць ім уклю ча ны мі ў гра мад-

скае жыц цё.

— «Яс ная мо ва» спат рэ біц ца і 

для лю дзей ста ла га ўзрос ту, якія 

па чы на юць ад чу ваць скла да нас-

ці з за сва ен нем ін фар ма цыі. Яна 

важ ная і для за меж ні каў, якія дзя-

ку ю чы гэ та му змо гуць зра зу мець, 

на прык лад, ме ню ў ка вяр ні, якое 

на «яс най мо ве» вы гля дае вель мі 

прос та — ма люн кі і ца на. Гэ та да-

ты чыц ца і ін фар ма цыі ў аэ ра пор-

тах, на вак за лах, у кра мах, — ка жа 

Але на Ці то ва. — Так што, ка лі мы 

пад адзім ін фар ма цыю да ступ на 

для лю дзей з ін тэ ле кту аль ны мі 

па ру шэн ня мі, гэ тым ска рыс та ец ца 

да дат ко ва яшчэ вя лі кая коль касць 

ін шых жы ха роў і пры ез джых.

Ка жу чы пра тое, як змя ні ла ся 

за апош нія га ды сі ту а цыя для лю-

дзей з ра зу мо вы мі аб ме жа ван ня-

мі, Але на Ці то ва ад зна чы ла:

— Двац цаць пяць га доў та му 

для на шых дзя цей, дзя цей з цяж-

кі мі па ру шэн ня мі не бы ло ні чо га, 

акра мя ін тэр на та. Нам, баць кам, 

пра па ноў ва лі ад мо віц ца ад іх, ра і лі 

жыць сва ім жыц цём. Мно гія з нас 

не зра бі лі гэ та га. Сён ня я пе ра ста-

ла ба яц ца та го, што мой сын не 

змо жа даць зра зу мець, што яму 

дрэн на. Гэ та га ўжо не ад бу дзец-

ца. Та му што ёсць тэ ры та ры яль ны 

цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван-

ня на сель ніц тва, дзе ўсе ве да юць 

май го сы на, ёсць су се дзі, з які мі 

ён мае ста сун кі... Дзя ку ю чы та кім 

цэнт рам мой сын, і не толь кі ён, 

але і яшчэ больш за пяць ты сяч 

ча ла век з та кі мі ж праб ле ма мі на-

ву чы лі ся та му, як мож на да вес ці 

да ін шых ін фар ма цыю пра свае 

па трэ бы. І гэ та з'яў ля ец ца пер шым 

кро кам да рэа лі за цыі 19 ар ты ку-

ла Кан вен цыі аб пра вах ін ва лі даў, 

кро кам да са ма стой нас ці на шых 

дзя цей у гэ тым жыц ці.

Свят ла на БУСЬ КО.

Без бар' е раўБез бар' е раў

«ЯС НАЯ МО ВА» ДЛЯ СА МА СТОЙ НА ГА ЖЫЦ ЦЯ

СУ СТРЭ ЧА 
БА Я ВЫХ СЯБ РОЎ
29 ліс та па да ў Мін ску прай-

шоў што га до вы тур нір па боў-

лін гу ся род ін ва лі даў вай ны ў 

Аф га ні ста не.

— Гэ тую ак цыю, пры мер-

ка ва ную да Між на род на га дня 

ін ва лі даў, на ша ар га ні за цыя 

пра во дзіць ужо на пра ця гу 

18 га доў, — рас ка заў член Прэ-

зі ды у ма гра мад ска га аб' яд нан-

ня «Бе ла рус кі са юз ве тэ ра наў 

вай ны ў Аф га ні ста не» Сяр гей 

КРА СОЎ СКІ. — Боў лінг — адзін 

з ня мно гіх ві даў спор ту, у якім 

мо гуць удзель ні чаць і лю дзі з 

аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 

ру ху. А гэ ты тур нір, апроч уся го 

ін ша га, — яшчэ і маг чы масць 

су стрэц ца і па гу та рыць ста рым 

ба я вым сяб рам.

З на го дыЗ на го ды

Ка лі жан чы на з ВІЧ-ін фек цы яй 
пад час ця жар нас ці пры мае 
ан ты рэ тра ві рус ныя прэ па ра ты, 
то дзі ця на ра джа ец ца зда ро вае.

Роў на 30 га доў та му Су свет най ар га ні за цы яй ахо-

вы зда роўя 1 снеж ня быў вы зна ча ны як дзень 

ба раць бы са СНІ Дам. Ві рус, які ўпер шы ню вы яві лі 

ў 1983 го дзе, а па вод ле да сле да ван няў за ма ро-

жа ных бія ма тэ ры я лаў, ён іс на ваў ужо ў 1959-м, 

да гэ туль, на жаль, кан чат ко ва не пе ра мо жа ны. 

Праў да, ВІЧ-ін фек цыя сён ня пе ра ста ла быць 

смя рот ным ды яг на зам, больш за тое, пры пра-

віль ным пры ёме прэ па ра таў яна не ўплы вае на 

пра цяг ласць жыц ця. Як Бе ла русь і су сед нія кра-

і ны апы ну лі ся ў лі ку лі да раў Еў ро пы па тэм пах 

рас паў сюдж ван ня гэ та га за хвор ван ня і ча му яно 

да ты чыц ца кож на га, рас ка заў ка ар ды на тар пра-

грам па ін фек цый ных хва ро бах кра і на ва га офі са 

Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя ў Бе ла ру сі 

Вя ча слаў ГРАНЬ КОЎ.

Яна бу дзе ка рыс ная не толь кі лю дзям з ра зу мо вы мі аб ме жа ван ня мі
У кож на га з нас ёсць праб ле мы, але ка лі ча ла век мае ін ва лід насць, 

іх коль касць і васт ры ня іс тот на па вя ліч ва юц ца. І ад на му спра віц ца 

з імі час та не пад сі лу. За да ча дзяр жа вы і ўся го гра мад ства — 

прый сці на да па мо гу, каб зра біць жыц цё ча ла ве ка з ін ва лід нас цю 

больш кам форт ным і якас ным. Апош нім ча сам мы шмат га во рым 

пра скла да нас ці, з які мі су ты ка юц ца ін ва лі ды-ка ля сач ні кі, не ві ду-

шчыя лю дзі і лю дзі з праб ле ма мі са слы хам. Але ёсць яшчэ ад на 

ка тэ го рыя, пра якую рэд ка хто ўспа мі нае, але якая, ма быць, най-

больш не аба ро не ная, — лю дзі з ра зу мо вы мі аб ме жа ван ня мі.

Што вар та ве даць пра ВІЧ?
НЕ ВЫ ЛЕЧ НЫ І НЕ БЯС ПЕЧ НЫ


