
7 верасня 2013 г. 5

Выпуск 
№  9 (310)

А стар шы ня экс перт на га са-
ве та Ін фар ма цый най стра тэ гіі 
па ВІЧ/СНІ Дзе Бе ла ру сі Сяр гей 
КРУ ЧЫ НІН сцвяр джае: «Чым 
менш у гра мад стве стэ рэа ты-
паў аб тым, што ВІЧ — смя рот ны 
пры суд, тым ляг чэй бу дзе пра во-
дзіць пра фі лак ты ку і ля чэн не». 

СА АЗ (Еў ра пей скае рэ гі я наль-
нае бю ро), Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
Пра гра мы раз віц ця ААН, Экс перт-
ны са вет Ін фар ма цый най стра-
тэ гіі па ВІЧ/СНІ Дзе ў Бе ла ру сі, 
Бе ла рус кае та ва рыст ва лю дзей, 
якія жы вуць з ВІЧ, і Між на род ная 
даб ра чын ная ар га ні за цыя «Ус-
ход не еў ра пей скае і цэнт раль на-
а зі яц кае аб' яд нан не лю дзей, якія 
жы вуць з ВІЧ» і пра вя лі ў Мін ску 
вышэйназваную  ак цыю.

Ведаць — 
значыць выжыць

Амаль 50% лю дзей у све це, 
якія жы вуць з ВІЧ (ві ру сам іму-
на дэ фі цы ту ча ла ве ка), не ве да-

юць пра сваё за хвор ван не і 
та му не ле чац ца. У Бе ла ру-
сі на зі ра ец ца та кая ж сі ту а цыя. 
Больш за тое, у нас, ка лі ве рыць 
вы ба рач на му апы тан ню на ву лі-
цы, яшчэ трап ля юц ца ма ла дыя 
лю дзі, якія мяр ку юць, што ВІЧ пе-
рад аец ца з уку са мі ка ма роў, і не 
ра зу ме юць сэнс сло ва злу чэн ня 
«пры хіль насць да ля чэн ня».

Між тым, ме на ві та пры хіль-
насць да ля чэн ня на бы вае вель мі 
важ нае зна чэн не. Раз мо ва ідзе ў 
тым лі ку аб да сле да ван ні на ВІЧ, 
ве дан ні свай го ста ту су, і ў вы-
пад ку, ка лі гэ ты ста тус ста ноў чы, 
свое ча со вым зва ро це па ме ды-
цын скую да па мо гу для па чат ку 
ля чэн ня. Бо ця пер у све це ВІЧ-ін-
фек цыя раз гля да ец ца вы ключ на 
як хра ніч нае за хвор ван не, якое, 
як і лю бое ін шае хра ніч нае за-
хвор ван не, па тра буе па ста ян на-
га ля чэн ня.

Па вод ле слоў ка ар ды на та ра 
пра грам Су свет най ар га ні за-
цыі ахо вы зда роўя ў Бе ла ру сі 

Ве ры ІЛЬ ЯН КО ВАЙ, СА АЗ за-
клі кае па чы наць ля чэн не ВІЧ-ін-
фек цыі на больш ран ніх ста ды-
ях: «Апош нія фак тыч ныя да ныя 
свед чаць аб тым, што дзя ку ю-
чы больш ран ня му па чат ку ан-
ты рэ тра ві рус най тэ ра піі жыц цё 
лю дзей з ВІЧ мо жа стаць больш 
пра цяг лым і зда ро вым, а ры зы-
ка пе ра да чы ВІЧ ін шым лю дзям 
знач на зні жа ец ца. Больш бяс-
печ ная і больш прос тая ан ты рэ-
тра ві рус ная тэ ра пія, якая па він на 
пра во дзіц ца на ран ніх ста ды ях, 
мо жа спры яць не зва рот на му 
спа ду эпі дэ міі ВІЧ».

У 2011 го дзе буй ное да сле-
да ван не ў не каль кіх кра і нах па-
ка за ла, што ан ты рэ тра ві рус ныя 
прэ па ра ты зні жа юць уз ро вень 
пе ра да чы ВІЧ на 96 пра цэн таў 
ся род пар, у якіх адзін парт нёр 
ВІЧ-ста ноў чы, а дру гі не ін фі цы-
ра ва ны. Ка лі лю дзі пры ма юць 
ан ты рэ тра ві рус ныя прэ па ра ты, 

коль касць ВІЧ у іх кры ві зні жа-
ец ца, што і змян шае ў знач най 
сту пе ні ве ра год насць пе ра да чы 
ві ру са ін шым.

За гад чы ца ад дзе ла пра фі-
лак ты кі ВІЧ/СНІ Ду Рэс пуб лі-
кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ-
мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя 
Але на ФІ СЕН КА кан ста туе, што 
бе ла ру сы да во лі доб ра ін фар ма-
ва ны аб праб ле ме ВІЧ, але гэ тыя 
ве ды час та па вяр хоў ныя... Пры 
тым, што ў кра і не ёсць до ступ 
да ля чэн ня, мно гія з тых, хто мае 
па трэ бу ў ля чэб най да па мо зе, 
не звяр та юц ца па яе, па коль кі 
не жа да юць рас кры ваць свой 
ста тус.

На мес нік га лоў на га ўра ча 
Мін скай га рад ской клі ніч най 
ін фек цый най баль ні цы Дзміт-
рый ПАД УТА ўпэў не ны: «ВІЧ-ін-
фек цыя — гэ та хра ніч нае за хвор-
ван не, а не пры суд. Звяр нуц ца па 
ме ды цын скую да па мо гу ВІЧ-па-

зі тыў на му ча ла ве ку ўсё роў-
на да вя дзец ца, та му вель мі 
важ на, каб ён зра біў гэ та на 
ран нім эта пе. Сён ня іс ну юць 
маг чы мас ці для за ха ван ня 
якас на га ўзроў ню жыц ця».

«ЮНЭЙДС за пус ці ла но вую 
іні цы я ты ву для ахоп лі ван ня 
15 млн ча ла век ан ты рэ тра ві-
рус най тэ ра пі яй да 2015 го да. 
У ме жах гэ тай іні цы я ты вы пад 
наз вай «Ля чэн не-2015» кра і-
нам пра па ну юц ца прак тыч ныя 
ме та ды па ве лі чэн ня коль кас ці 
лю дзей, якія ма юць до ступ да 
ан ты рэ тра ві рус ных прэ па ра-
таў», — ка жа ка ар ды на тар 
Аб' яд на най пра гра мы ААН 
па ВІЧ/СНІ Дзе (ЮНЭЙДС) 
Эле а но ра ГВАЗ ДЗЁ ВА.

Па ві нен ве даць 
кож ны

ВІЧ — гэ та ві рус іму на дэ-
фі цы ту ча ла ве ка. У вы ні ку за-
ра жэн ня ча ла век хва рэе на 
ВІЧ-ін фек цыю — не вы леч нае 
сён ня, пра цяг лае ін фек цый нае 
за хвор ван не. Пра цяг лы час пас-
ля за ра жэн ня ві рус у ар га ніз ме 
не пры во дзіць да па ру шэн няў, і 
ча ла век не ад чу вае сва ёй хва-
ро бы. Праз га ды іс на ван ня (ад 
не каль кіх га доў да 10 і больш) 
па ра жа ец ца імун ная сіс тэ ма і 
ар га нізм страч вае здоль насць 
про ці ста яць не толь кі раз мна-
жэн ню ВІЧ, але і ін шым за хвор-
ван ням і ін фек цы ям.

СНІД — сін дром на бы та га 
іму на дэ фі цы ту з'яў ля ец ца кан-
чат ко вай ста ды яй ВІЧ-ін фек цыі, 
ка лі іму ні тэт аслаб ле ны на столь-
кі, што ін шыя за хвор ван ні пры-
вод зяць да ля таль на га зы хо ду. 

Пры ўмо ве зда ро ва га ла ду жыц-
ця, ура чэб на га на зі ран ня і пры-
ёму ле ка вых прэ па ра таў маг-
чы мае спры яль нае пра ця кан не 
за хвор ван ня і па пя рэдж ван не 
раз віц ця СНІ Ду.

Як мож на 
ін фі цы ра вац ца?

1. Па ла вы кан такт без прэ зер-
ва ты ва з ВІЧ-ін фі цы ра ва ным.

2. Вы ка ры стан не агуль ных 
пры лад для ін' ек цый, асаб лі ва 
ся род спа жыў цоў ін' ек цый ных 
нар ко ты каў.

3. Вер ты каль ны шлях пе ра-
да чы: ад ВІЧ-ін фі цы ра ва най ма-
ці — дзі ця ці (пад час ця жар нас ці, 
ро даў або праз груд ное карм-
лен не).

Ін шыя шля хі пе ра да чы су-
стра ка юц ца знач на ра дзей. 
Ся род іх вар та ад зна чыць за-
ра жэн не ВІЧ праз пе ра лі ван не 
до нар скай кры ві або яе пра дук-
таў у кра і нах, дзе не ўве дзе на 
аба вяз ко вая пра вер ка ўсіх узо-
раў до нар скай кры ві на ВІЧ (у 
Бе ла ру сі та кая пра вер ка ажыц-
цяў ля ец ца). Вель мі рэд кія вы-
пад кі за ра жэн ня пры трап лян ні 
ін фі цы ра ва най кры ві на ад кры-
тую ра ну ці слі зіс тую аба лон ку. 
Па гэ тай пры чы не нель га ка-
рыс тац ца агуль ны мі прад ме-
та мі аса біс тай гі гі е ны (брыт ва, 
зуб ная шчот ка, пры ста са ван ні 
для ма ні кю ру), а так са ма нель-
га на но сіць та ту не стэ рыль ным 
ін стру мен там. У ме ду ста но вах 
не за рэ гіст ра ва на ні вод на га 
вы пад ку за ра жэн ня мед ра бот-
ні ка пас ля трап лян ня слі ны, ма-
чы ці кры ві ВІЧ-ін фі цы ра ва на га 
па цы ен та на не па шко джа ную 

ску ру. Ва ўсім све це за фік са-
ва на не больш за не каль кі дзя-
сят каў вы пад каў за ра жэн ня ВІЧ 
пад час араль на га сек су. Знач-
на вы шэй атры маць пад час 
араль на га сек су ўзбу джаль ні-
каў ін фек цый, якія пе ра да юц-
ца па ла вым шля хам (сі фі лі су, 
га на рэі, ге ні таль на га гер пе су, 
ві ру са па пі ло мы ча ла ве ка).

Дзе мож на 
аб сле да вац ца на ВІЧ?

Здаць кроў на ВІЧ мож на 
з ука зан нем сва іх да ных або 
ана нім на. Ана лі зы на ВІЧ-ін-
фек цыю мож на здаць у пра цэ-
дур ным ка бі не це лю бой па лі клі-
ні кі. Для Мін ска да дат ко ва — у 
га рад скім і аб лас ным скур на-
ве не ра ла гіч ным дыс пан се рах, 
га рад скім і аб лас ным нар ка ла-
гіч ным дыс пан се рах, а так са ма 
ў мед цэнт ры «Ла дэ» (плат на). У 
пра цэ дур ным ка бі не це ад дзе ла 
пра фі лак ты кі ВІЧ/СНІД Рэс пуб-
лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі-
дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда-
роўя (вул. К. Цэт кін,4, па верх 
3) мож на здаць ана ліз на ВІЧ 
ана нім на і бяс плат на, а так са ма 
атры маць кан суль та цыю спе-
цы я ліс та. Вы нік да сле да ван ня 
бу дзе га то вы на пра ця гу 2 пра-
цоў ных дзён.

Коль кі мож на 
жыць з ВІЧ?

Дзя ку ю чы да ступ нас ці спе-
цы фіч най су праць ві рус най 
тэ ра піі пра грэ са ван не за хвор-
ван ня мож на пры пы ніць на лю-
бой ста дыі. Ад нак ка лі па чаць 
ля чэн не свое ча со ва, і па цы-
ент бу дзе пры хіль ным да яго 

— па го дзіц ца вы кон ваць усе 
рэ ка мен да цыі ўра ча, то лі чыц-
ца, што ча ка ная пра цяг ласць 
жыц ця не вель мі бу дзе ад роз-
ні вац ца ад ся рэд няй па кра і не. 
Ёсць вы пад кі, ка лі ВІЧ-ін фі цы-
ра ва ныя жы вуць з ін фек цы яй 
да 25 га доў. У на шай кра і не 
маш таб нае ля чэн не пра во дзіц-
ца толь кі 8 га доў. Ад на знач на 
мож на ска заць ад но: ча ла век, 
які ўжы вае АРВ-тэ ра пію, жы ве, 
пра цуе, ра джае дзя цей і доб ра 
ся бе ад чу вае.

Што та кое 
АРВ-тэ ра пія?

Яна зні жае ві рус ную на груз-
ку на ар га нізм і пры пы няе тым 
са мым раз віц цё іму на дэ фі цы ту. 
Коль касць ві рус ных час ціц бы вае 
на ват ні жэй шай за мя жу вы зна-
чэн ня тэст-сіс тэ мы, але ж поў-
нас цю вы да ліць ві рус з ар га ніз-
ма АРВ-тэ ра пія па куль не мо жа. 
У Бе ла ру сі та кое ля чэн не атрым-
лі вае звыш 4500 ча ла век. Ля чэн-
не бяс плат нае, што вель мі важ на 
для па цы ен таў. Па жыц цё вае ля-
чэн не ВІЧ-ін фек цыі абы хо дзіц ца 
ў ся рэд нім у 35 ты сяч до ла раў 
на ча ла ве ка (у на шай кра і не гро-
шы на АРВ-тэ ра пію вы дат коў вае 
Гла баль ны фонд па ба раць бе са 
СНІ Дам, ту бер ку лё зам і ма ля-
ры яй).

Важ на свое ча со ва па чаць 
ля чэн не, па куль імун ная сіс тэ-
ма не вель мі раз бу ра на. Пе ра-
ры ваць ля чэн не нель га. Ча сам 
пры раз віц ці па боч ных рэ ак цый 
або ўстой лі вас ці ВІЧ да прэ па ра-
та схе му ля чэн ня мя ня юць.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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ВІЧ — не пры судВІЧ — не пры суд  ��

«РАС КРЫЦЬ» СТА ТУС І АТРЫ МАЦЬ ЛЯ ЧЭН НЕ

Пры чы на мі га лаў ных бо ляў мо гуць 
быць, на прык лад:

— чэ рап на-маз га выя траў мы, траў мы 
па зва ноч ні ка, ан ка ла гіч ныя за хвор ван ні, 
эпі леп сія, аф таль ма ла гіч ныя па та ло гіі, 
ме нін гіт, па та ло гія ву ха-гор ла-но са;

— ро да вая траў ма шый на га ад дзе ла 
па зва ноч ні ка, ве ге та-са су дзіс тая дыс-
та нія.

Абавязкова па ка жыце дзі ця ўра чу-не-
ўро ла гу або рэ абі лі то ла гу, трэба да аб-
сле да вац ца ў аф таль мо ла га і ата ры на-
ла рын го ла га.
Што пра ва куе га лаў ны боль?

1. Пра цяг лае на пру жан не мыш цаў 
пры не фі зі я ла гіч ных по зах — ня зруч ны 
стол або пар та, якая не ад па вя дае рос ту; 
ня зруч ная по за пад час сну.

2. Па ру шэн ні зро ку — мі я пія і інш.
3. Зна хо джан не ў душ ным па мяш кан-

ні, фі зіч нае і ра зу мо вае пе ра на пру жан-

не, пра цяг лыя спар тыў ныя пе ра груз кі.
4. Са пса ва ныя ста сун кі ў сям'і і шко ле.
5. Пра цяг лы пра гляд тэ ле ві за ра.
6. Ад сут насць або не да стат ко вая 

пра цяг ласць дзён на га сну, вы му ша нае 
га ла дан не.

7. Ужы ван не ме ды ка мен тоз ных срод-
каў (праз мер ны пры ём аналь ге ты каў).

8. Пе ра ме на на двор'я.
9. Пра сту да, грып.
У боль шас ці дзя цей з га лаў ны мі бо ля-

мі на зі ра юц ца роз ныя пра явы па та ло гіі 
ве ге та тыў най нер во вай сіс тэ мы: па це-
юць да ло ні, ёсць боль у сэр цы, сэр ца біц-
цё, боль у жы ва це. Га лаў ны боль пры гэ-
тым пра ва ку ец ца стом ле нас цю ў шко ле, 
стрэ са мі і ме тэа ра ла гіч ным фак та рам. 
Боль пра цяг ва ец ца ад ад ной да не каль-
кіх га дзін, час та пра хо дзіць са ма стой на 
пры зме не ро ду дзей нас ці, пас ля ад па-
чын ку, ка рот ка га сну.

Пры па та ло гіі па зва ноч ні ка дзі ця мо-
жа скар дзіц ца на боль у шый на-па ты ліч-
най воб лас ці. Та кі боль уз мац ня ец ца пры 
ня лоў кіх хут кіх ру хах га ла вы і шыі, чхан ні 
і каш лі. Ад пры мя нен ня су праць бо ле вых 
срод каў эфек ту мо жа і не быць. Фі зі я -
п ра цэ ду ры і ма саж каў ня ро вай зо ны час-
та пры но сяць ста ноў чы вы нік.

Га лаў ны боль мы шач на га на пру жан-
ня, па ста ян ны і ма на тон ны, кан цэнт ру ец-
ца ў лоб на-скі віч най або па ты ліч на-шый-
най аб лас цях. Боль сціс кае і ло міць на 
пра ця гу ўся го дня. Уз ні кае пад час пра-
цяг ла га эма цы я наль на га на пру жан ня, 
ра дзей — пас ля фі зіч най на груз кі. За ле-
жыць ад ста но ві шча га ла вы і шыі пад час 
уро каў, ча сам уз мац ня ец ца пас ля сну і 
пра цяг ла га фік са ва на га ста но ві шча га-
ла вы. Аб умоў ле ны доў гім на пруж ван нем 
мыш цаў га ла вы і спаз мам са су даў.

Га лаў ны боль мо жа быць звя за ны і 
са спаз мам па зва ноч най ар тэ рыі. Боль у 
шый на-па ты ліч най воб лас ці мо жа быць 
аб умоў ле ны ціс кам па зван коў або мыш-
цаў на па зва ноч ную ар тэ рыю. Мо жа су-
пра ва джац ца га ла ва кру жэн нем, шу мам 
у ву шах, «прос ты мі» зро ка вы мі па ру-
шэн ня мі, стра тай пры том нас ці.

Га лаў ны боль, звя за ны з ве ге та-са су-
дзіс тай дыс та ні яй, бы вае двух «ві даў». У 
пер шым вы пад ку ад зна ча ец ца блед насць і 
су хасць ску ры, рас шы рэн не зрэ нак. Ка неч-
нас ці ха лод ныя, тэм пе ра ту ра це ла ня ўстой-
лі вая. Дрэн на пе ра но сіц ца спё ка, ду ха та, 
шум, яр кае свят ло, ка ва. Мо гуць уз ні каць 

мы шач нае дры жан не, сэр ца біц цё, за по-
ры. Па ру ша ец ца сон. Ма са це ла ня рэд ка 
зні жа на пры доб рым апе ты це. Фі зіч ная 
ак тыў насць па вы ша ная, пра ца здоль насць 
леп шая ў вя чэр ні час. Здоль насць да за па-
мі нан ня і за ся родж ван ня па ні жа ная.

У дру гім вы пад ку з'яў ля юц ца па чуц цё 
га ра чы ні, па чыр ва нен не ску ры, па вы ша ная 
віль гот насць да ло няў і ступ няў, дрэн ная 
пе ра нос насць хо ла ду. Мо гуць быць га ла-
ва кру жэн не, па чуц цё «не паў на ты ўды ху», 
ва ні та ван не, боль у верх няй част цы жы ва та, 
дыя рэя. Дзе ці схіль ныя да на бо ру ва гі (ня-
рэд ка пры па ні жа ным апе ты це), апа тыч ныя, 
без ыні цы я тыў ныя. Па вы ша на сан лі васць, 
за па во ле ны пе ра ход да ак тыў най ба дзё рас-
ці ра ні цай. На зі ра ец ца ча сам стра та пры том-
нас ці, алер гіч ныя рэ ак цыі. Зні жа на пе ра нос-
насць ра зу мо вых і фі зіч ных на гру зак.

Якія ві ды да сле да ван няў 
мо гуць пры зна чац ца?

� Уль тра гук са су даў шыі і га ла вы 
(дуп лек саг ра фія) — для вы зна чэн ня спаз-
му ар тэ рыі, якая хар чуе га лаў ны мозг.
� Рэнт ге на гра фія шый на га ад дзе ла 

па зва ноч ні ка — для вы зна чэн ня пры-
кмет астэ а ханд ро зу.
� Ядзер на-маг ніт на-рэ за нанс ная та-

маг ра фія — пры па да зрэн ні на гры жу 
па зва ноч на га дыс ка (над звы чай рэд ка ў 
дзі ця чай прак ты цы) або пры ад сут нас ці 
па та ло гіі ў за клю чэн ні ўльтра гу ку і рэнт-
ге на гра фіі.

� Пры не аб ход нас ці пра во дзіц ца аб-
сле да ван не воч на га дна і васт ры ні зро ку.

Ма саж і аналь ге тык
Ля чэн не эпі за дыч ных га лаў ных бо ляў:
рэ жым дня, паў на вар тас ны сон, зруч-

ныя ўмо вы пра цы. Ма саж га ла вы і каў ня-
ро вай зо ны, ля чэб ная фіз куль ту ра, ігол-
ка рэф лек са тэ ра пія, ма ну аль ная тэ ра пія, 
се ра ва да род ныя і мар скія ван ны, фі зі я -
п ра цэ ду ры, псі ха тэ ра пія для па вы шэн ня са-
цы яль най адап та цыі. Мож на прыняць аналь-
ге ты к — па ра цэ та мо л. Але, ка лі з пры ёмам 
спаз ніц ца, то прэ па рат не дапаможа.

Гар ба та з лі мо нам
Ля чэн не хра ніч ных га лаў ных бо ляў:
элеў тэ ра кок, лі мон нік да да ваць ра ні-

цай у гар ба ту. На огул гар ба та з лі мо нам 
— адзін са срод каў па вы шэн ня то ну су. 
Ка рыс ная ў гэ тым вы пад ку аскар бі на вая 
кіс ла та, за спа ка яль ныя срод кі (ва ляр' ян, 
глог). Пры зна ча юц ца і кур сы са су дзіс тых 
прэ па ра таў, ан ты дэ прэ сан таў.

Пра ца — ад па чы нак
Са мае важ нае і пер шае — ра зум нае 

чар га ван не пра цы і ад па чын ку. Аба вяз-
ко ва трэ ба знай сці час на ад па чы нак! 
Пры га лаў ных бо лях, аб умоў ле ных пе-
ра на пру жа нем, на огул рэ ка мен ду юц ца 
за ня ткі ля чэб най фіз куль ту рай, вод ныя 
пра цэ ду ры, ма саж, фі зі яп ра цэ ду ры, а 
так са ма ві та мі ні за ва нае хар ча ван не, да-
дат ко вы пры ём по лі ві та мі наў.
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— Дзі ця ці 1 год і 8 ме ся цаў. 
Верх нія ча ты ры зу бы моц на 
па цям не лі, асаб лі ва ка ля ко ра-
ня, і звон ку, і ўнут ры. Адзін зуб 
ад ла маў ся. Унут ры ён так са ма 
цём ны. Ад ка лоў ся ка ва ла чак 
і яшчэ ад ад на го зу ба. Пад ка-
жы це, ка лі лас ка, што ра біць? 
Як па пя рэ дзіць кры шэн не зу-
боў?

— Са мым рас паў сю джа ным 
за хвор ван нем у дзя цей ва ўзрос-
це да 1,5-2 га доў з'яў ля ец ца ран ні 
дзі ця чы, або «бу тэ леч ны», ка ры ес, 
які звы чай на па ра жае ўсю па верх-
ню пя рэд ніх зу боў. Ён раз ві ва ец ца 
па пры чы не па ру шэн ня рэ жы му 
хар ча ван ня дзі ця ці: нач ное са-
лод кае піц цё, карм лен не па між 
асноў ны мі пры ёма мі ежы. Ка ры-
ес — гэ та ін фек цый ны пра цэс, і 
ня рэд ка ін фі цы ра ван не ро та вай 
по лас ці ў дзя цей ад бы ва ец ца пад-
час аб ліз ван ня да рос лы мі сос кі, 
іх пры выч кі «спра ба ваць» ежу з 
лыж кі, пры па ца лун ках. Са з'яў-
лен нем пер ша га ма лоч на га зу ба 
баць кі па він ны што дня чыс ціць 
зу бы дзі ця ці — ра ні цай і ўве ча ры 
пас ля пры ёму ежы. Да кры шэн ня 
і змя нен ня ко ле ру зу боў у дзя цей 
мо гуць пры вес ці і ін шыя фак та ры: 
траў ма зу ба, пры ро джа ная па та-
ло гія цвёр дых тка нак зу боў. Ка лі ў 
дзі ця ці змя ніў ся ко лер зу боў, ад ла-
ма ла ся част ка ка рон кі зу ба, дзі ця 
не аб ход на па ка заць ура чу-ста ма-
то ла гу. За воч на тут нель га даць 
дак лад ную рэ ка мен да цыю.

— У дач кі пас ля вы па дзен ня 

ма лоч ных зу боў ка рэн ныя рас-
туць ня роў на. Па куль змя ні лі ся 
толь кі ніж нія і верх нія «адзін кі» 
і «двой кі». Ка лі бу дзе пра віль-
ным іх раў няць?

— Пра фі лак ты ка зу ба скі віч-
ных ана ма лій у дзя цей пра во дзіц-
ца з мо ман ту пра рэз ван ня зу боў 
з улі кам іх уз рос ту і на яў нас ці 
пэў ных фак та раў. Ка лі зу бы па-
мя ня лі ся і рас туць ня пра віль на, 
ра шэн не аб не аб ход нас ці апа ра-
тур на га ля чэн ня пры ма ец ца пас-
ля агля ду і кан суль та цыі ўра ча-
ар та дон та. Апа ра тур нае ля чэн не 
мо жа пра во дзіц ца як з да па мо гай 
ін ды ві ду аль ных, так і стан дарт-
ных ар та дан тыч ных апа ра таў.

— Са з'яў лен нем пер шых зу-
боў у дзі ця ці імк ну ла ся іх да-
гля даць, пра ці ра ла мар ле вай 
сур вэт кай або прос та ват ным 
там по нам, змо ча ным у ва дзе, 
вы ка рыс тоў ва ла сі лі ко на выя 
дзі ця чыя шчо тач кі. За раз нам 
1 год 7 ме ся цаў. Я па-ра ней-
ша му пра ці раю дзі ця ці зу бы. 
Акра мя та го, мы чыс цім зуб кі 
са ма стой на, «як ма ма», ча сам 
вы ка рыс тоў ва ем дзі ця чую па-
сту без фто ру. На жаль, верх нія 
зу бы блі жэй да дзяс ны па цям-
не лі. Як па пя рэ дзіць з'яў лен не 
ка ры е су? Ці не аб ход на вы ка-
рыс тоў ваць гель «Рокс» для 
пра фі лак ты кі? Не дзе пра чы-
та ла та кія рэ ка мен да цыі:

♦вы ка рыс тоў ваць дзве 
зуб ныя па сты: ад ну без фто ру 
(Рокс 0-3, Сплат baby, Ла ка лют 

да 4 га доў), дру гую з фто рам 
(Рокс kіds, Сплат junіor, Ла ка-
лют kіds). І чар га ваць іх — ра-
ні цай і ўве ча ры;

♦0,05-пра цэнт ны рас твор 
хлор гек сі дзі ну — змоч ваць ват-
ную па лач ку і пра ці раць зуб кі 1 
раз у дзень (на прык лад, на ноч 
пас ля чыст кі зу боў) 2 тыд ні;

♦гель Рокс (medіcal mіnerals) 
— 2 ра зы ў дзень 1 ме сяц. Пас-
ля чыст кі зу боў на нес ці паль-
цам на зуб кі і 1 га дзі ну пас ля 
гэ та га не ес ці і не піць;

♦ад мо віц ца ад нач ных карм-
лен няў (або пас ля кож на га пра-
ці раць зуб кі);

♦ска заць «не» са лод ка му і 
со кам.

З чым па га дзіц ца? Ад мо віц-
ца ад нач ных карм лен няў нам 
не ўда ло ся.

— Як ужо ра ней па ве дам ля ла-
ся, са мым рас паў сю джа ным за-
хвор ван нем у дзя цей ва ўзрос це 
да 1,5-2 га доў з'яў ля ец ца ран ні дзі-
ця чы, або «бу тэ леч ны», ка ры ес. 
Ён раз ві ва ец ца па пры чы не па ру-
шэн ня рэ жы му хар ча ван ня дзі ця-

ці. Як-раз з-за нач но га са лод ка га 
піц ця, карм лен няў па між асноў ны-
мі пры ёма мі ежы. Лю быя са лод кія 
на поі, фрук то выя со кі, дзі ця чыя су-
ме сі мо гуць раз бу рыць зу бы, па-
коль кі на па верх ні пя рэд ніх зу боў 
на за па шва юц ца вуг ля во ды, якія і 
раз бу ра юць ня спе лую эмаль зу-
боў. Ка ры ес — гэ та ін фек цый ны 
пра цэс, і ня рэд ка ін фі цы ра ван не 
ро та вай по лас ці ў дзя цей ад бы ва-
ец ца па ві не да рос лых. Ска жам, 
пад час аб ліз ван ня сос кі, про бы 
ежы з лыж кі, пры па ца лун ках. 
Асаб лі ва не бяс печ ная пе ра да ча 
мік ра ар га ніз маў ва ўзрос це да 2,5 
га доў, ка лі ад бы ва ец ца пра рэз ван-
не зу боў. Па пя рэ дзіць ін фі цы ра-
ван не мож на шля хам па збя ган ня 
«слін ных кан так таў» з да рос лы мі. 
Ад ным з га лоў ных пра фі лак тыч-
ных ме та даў ран ня га дзі ця ча га 
ка ры е су з'яў ля ец ца дас ка на лая 
гі гі е на ро та вай по лас ці дзі ця ці. Са 
з'яў лен нем пер ша га ма лоч на га зу-
ба баць кі па він ны што дня чыс ціць 
зу бы дзі ця ці — ра ні цай і ўве ча ры 
пас ля пры ёму ежы. З вы ба рам 
зуб ной па сты, пры мя нен нем ін шых 

пра фі лак тыч ных срод каў (ла каў, 
пе нак, ге ляў) па ві нен да па маг чы 
ле ча чы ўрач-ста ма то лаг.

— У мя не ме зы яль ны пры-
кус. Са бра ла ся на апе ра цыю, 
але по тым спа ло ха ла ся. На-
коль кі скла да ная апе ра цыя па 
вы праў лен ні та ко га пры ку су? 
Як час та бы ва юць ус клад нен-
ні, яко га кштал ту? На коль кі 
во пыт ныя хі рур гі ў Бе ла ру сі ў 
гэ тай сфе ры? Ці мож на вы лу-
чыць най больш во пыт ных для 
та кой апе ра цыі хі рур гаў?

— Каб аца ніць ха рак тар хі рур-
гіч на га ўмя шан ня, не аб ход на вас 
ба чыць. Вы мо жа це звяр нуц ца, 
на прык лад, у пра фе сар ска-кан-
суль та цый ны цэнтр Бе ла рус кай 
ме ды цын скай ака дэ міі пас ля дып-
лом най аду ка цыі, які пра цуе на 
ба зе Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
ме ды цын скай рэ абі лі та цыі і баль-
не а ля чэн ня па вул. Ма ка ён ка, 17 
у Мін ску. Тэ ле фон для да ве дак: 
265 06 25. Вам не аб ход на па пы-
тац ца пра кан суль та цыю спе цы я-
ліс таў ка фед ры скі віч на-твар най 
хі рур гіі. Мож на пра кан суль та вац-
ца як не па срэд на ў за гад чы ка ка-
фед ры — Аляк санд ра Сяр ге е ві ча 
Ар цюш ке ві ча, так і ў ін шых спе-
цы я ліс таў ка фед ры.

— Мая дзяў чы на ле чыц ца ў 
ста ма та ло гіі «Ме ды цын ская іні-
цы я ты ва» па вул. Чыр во най у Мін-
ску. Ле чыць верх ні ка рэн ны зуб. 
Пер шы раз, ка лі яна прый шла на 
пры ём, зра бі лі зды мак двух зу-
боў — з ад ноль ка вай праб ле май. 
На дру гім пры ёме з ад на го зу ба 
вы да лі лі нерв і па ста ві лі ча со вую 
плом бу. Ка лі пер шую ча со вую 
плом бу вы да лі лі і па чыс ці лі тры 
ка на лы, па ста ві лі дру гую ча со-

вую плом бу. Гэ та каш та ва ла 580 
ты сяч руб лёў. Пас ля вы свет лі-
ла ся, што не аб ход на прый сці 
яшчэ і за мест плом бы па ста віць 
«ка рон ку»... Усё гэ та бу дзе каш-
та ваць 1,7 млн руб лёў. Уз ні ка юць 
пы тан ні. Ча му ле ча чы ўрач ад ра-
зу не ска заў, коль кі па він на быць 
пра цэ дур і коль кі гэ та бу дзе каш-
та ваць? Ці лі чац ца дзе ян ні ўра ча 
не пра ва мер ны мі ў да чы нен ні да 
па цы ент кі з-за не да стат ко ва га 
ін фар ма ван ня? Ка лі ар га ні за-
цыя та кім чы нам «раз во дзіць» 
клі ен та, то якія ме ры пры ма юц ца 
ў та кім вы пад ку?

— Пад час зва ро ту ў ка мер цый-
ны мед цэнтр на кож на га па цы ен та 
за во дзіц ца ста ма та ла гіч ная ам бу-
ла тор ная карт ка. На пры ёме ва 
ўра ча ро та вую по ласць па він ны 
агле дзець, за пі саць зуб ную фор-
му лу, пры не аб ход нас ці пра вес ці 
рэнт ге наў скае да сле да ван не. Да-
лей урач скла дае план ля чэн ня 
па цы ен та. План ля чэн ня рас тлу-
мач ва ец ца па цы ен ту, пад піс ва ец-
ца і ўра чом, і па цы ен там. У пла не 
ля чэн ня ёсць і та кі за піс: «Я меў 
(ме ла) маг чы масць за даць усе ці-
ка выя для мя не пы тан ні і атры маць 
не аб ход ную вы чар паль ную ін фар-
ма цыю». Акра мя та го, па цы ент 
пад піс вае «па пя рэд нюю зго ду на 
ме ды цын скае ўмя шан не». Што да 
зва ро ту ў вы пад ку, ка лі па цы ент за-
стаў ся не за да во ле ным ме ды цын-
скім аб слу гоў ван нем, то ў пер шую 
чар гу для вы свят лен ня сі ту а цыі не-
аб ход на звяр тац ца да кі раў ніц тва 
ля чэб най уста но вы — га лоў на га 
ўра ча па лі клі ні кі або ды рэк та ра 
мед цэнт ра, іх на мес ні каў.
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Док тар ад ка жаДок тар ад ка жа  ��

ВАКЦЫНА... 
АД РАКУ

«Пад ка жы це, для ча го не аб ход ны скры нінг па ра ку шый кі мат-
кі? Ці са праў ды кож най жан чы не вар та з мэ тай пра фі лак ты кі 
ме на ві та гэ та га за хвор ван ня кож ны год пра хо дзіць агляд у гі не-
ко ла га?

Ка ця ры на, г. Мінск».
Аку шэр-гі не ко лаг ка бі не та па та ло гіі шый кі мат кі 25-й цэнт раль-

най ра ён най па лі клі ні кі г. Мін ска Гу зэль ШЫН КЕ ВІЧ:
— Што год у све це ды яг нас ту ец ца ка ля 500 ты сяч но вых вы пад-

каў ра ку шый кі мат кі, і што год ад яго гі нуць ка ля 230 ты сяч жан-
чын. Та ко му за хвор ван ню заў сё ды па пя рэд ні ча юць пе рад пух лін ныя 
змя нен ні эпі тэ лію, якія на зы ва юц ца дыс пла зі я мі. Рак шый кі мат кі 
звы чай на раз ві ва ец ца па воль на — на пра ця гу не каль кіх га доў, хоць 
ёсць і вы пад кі, ка лі яго раз віц цё пра ця кае до сыць бур на. Пры ад сут-
нас ці ля чэн ня дыс пла зія пра грэ суе ад лёг кай фор мы да ўме ра най і 
цяж кай. Цяж кая сту пень дыс пла зіі не вы клю чае ўнут ры эпі тэль на га 
ра ку. Гэ та ран няя ста дыя не ін ва зіў на га ра ку па тра буе ля чэн ня ў гі-
не ко ла га-ан ко ла га.

Рак шый кі мат кі — за хвор ван не, якое мож на па пя рэ дзіць, ка лі яно 
вы яў ле на на ста дыі пе ра дра ку або на ран няй ста дыі ра ку.

Для ран няй ды яг нос ты кі гэ тай па та ло гіі пры мя ня ец ца цы та ла гіч ны 
скры нінг, або тэс та ван не ўсіх жан чын, у якіх сімп то мы мо гуць не пра яў-
ляц ца. Скры нінг пры зна ча ны для вы яў лен ня пе ра дра ка вых змя нен няў. 
Дзя ку ю чы гэ та му рак шый кі мат кі мо жа быць вы яў ле ны на са мых ран-
ніх ста ды ях і поў нас цю вы ле ча ны. Скры нінг за бяс печ вае да стат ко вую 
аба ро ну, ка лі паў та ра ец ца рэ гу ляр на. Ён па ві нен пра во дзіц ца што год 
пас ля пер ша га сек су аль на га кан так ту.

Жан чы нам, у якіх пад час скры нін гу вы яў ле ны па ру шэн ні, не аб ход на 
да лей шае на зі ран не, аб сле да ван не і ля чэн не. Пры мя ня юц ца ме та ды 
па глыб ле на га да сле да ван ня — па шы ра ная каль пас ка пія, гіс та ла гіч нае 
да сле да ван не, па цвяр джэн не на яў нас ці ДНК ві ру са па пі ло мы ча ла-
ве ка (ВПЧ) у цэр ві каль ным эпі тэ ліі. Ро ля вы шэй з га да на га ві ру са ва 
ўзнік нен ні дыс пла зій і ра ку шый кі мат кі да ка за на: звыш 90 пра цэн таў 
вы пад каў за хвор ван ня вы клі ка на ме на ві та гэ тым ві ру сам. Іс нуе звыш 
100 ты паў ВПЧ, і ка ля 15 з іх вы клі ка юць утва рэн не аты по вых кле так 
цэр ві каль на га эпі тэ лію. Паз ней гэ тыя клет кі мо гуць пра грэ са ваць у 
ра ка выя.

ЖАН ЧЫ НЫ ЧАС ТА ЗА ДА ЮЦЬ ПЫ ТАН НЕ: ЦІ ЗАЎ СЁ ДЫ ТРЭ-
БА ЛЯ ЧЫЦЬ ІН ФЕК ЦЫЮ, ВЫ КЛІ КА НУЮ ВІ РУ САМ ПА ПІ ЛО МЫ 
ЧА ЛА ВЕ КА? НЕ. ЛЯ ЧЭН НЕ НЕ АБ ХОД НА ТОЛЬ КІ Ў ВЫ ПАД КУ 
ВЫ ЯЎ ЛЕН НЯ ЎРА ЧОМ ПА ТА ЛА ГІЧ НЫХ ЗМЯ НЕН НЯЎ НА ШЫЙ ЦЫ 
МАТ КІ ПРЫ ЦЫ ТА ЛА ГІЧ НЫМ ДА СЛЕ ДА ВАН НІ І (АБО) КАЛЬ-
ПАС КА ПІІ. 

Боль шасць жан чын пас ля ін фі цы ра ван ня па збаў ля ец ца ві ру са на 
пра ця гу 6 ме ся цаў — мак сі мум го да. Яны мо гуць на ват не ве даць, што 
ў іх бы ла гэ тая ін фек цыя.

Ве ра год насць ін фі цы ра ван ня ВПЧ па вя ліч ва ец ца пры на яў нас ці 
на ступ ных фак та раў:

1. Ран ні па ча так па ла во га жыц ця, ка лі клет кі эпі тэ лію шый кі мат кі 
з'яў ля юц ца ня спе лы мі, а та му схіль ныя да пра нік нен ня ві ру са.

2. На яў насць мно гіх па ла вых парт нё раў, сек су аль ных кан так таў.
3. Ад сут насць вы ка ры стан ня ме ха ніч най кант ра цэп цыі — прэ зер-

ва ты ва.
Да ка за на, што вель мі эфек тыў ным ме та дам пра фі лак ты кі з'яў-

ля ец ца вак цы на цыя. Па вод ле да сле да ван няў, ка лі ма са ва вак-
цы на ваць усіх жан чын, то праз 50-60 га доў мож на бу дзе на огул 
за быц ца на рак шый кі мат кі. Вак цы на цыя рэ ка мен ду ец ца дзяў чын-
кам, па чы на ю чы з 12 га доў, ад нак пра во дзіц ца ў лю бым уз рос це 
да 50-55 га доў. Вак цы на цыя пра во дзіц ца ў тры эта пы на пра ця гу 
6 ме ся цаў. Прэ па рат уво дзіц ца ў ар га нізм з да па мо гай унут ры мы-
шач най ін' ек цыі.

Та кім чы нам, ста но віц ца зра зу ме лым, што кан цэп цыя скры нін гу ў 
ахо ве зда роўя — ак тыў нае вы яў лен не хва ро бы або пры кмет маг чы-
ма га яе з'яў лен ня ў лю дзей, якія лі чаць ся бе зда ро вы мі. І гэ та вель мі 
дзейс ны ін стру мент у пра фі лак ты цы ра ку.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Га зе та «Звяз да» + www.dоktоrа.bуГа зе та «Звяз да» + www.dоktоrа.bу  ��

ЗВЯР ТА ЕМ СЯ ДА СТА МА ТО ЛА ГА
На пы тан ні на вед валь ні каў сай та www.dоktоrа.bу га зе це «Звяз-
да» ад ка за лі на мес нік га лоў на га ўра ча 4-й га рад ской клі ніч най 
ста ма та ла гіч най па лі клі ні кі г. Мін ска Люд мі ла ВЯ ЧЭР СКАЯ і 
ўрач-ста ма то лаг 22-й га рад ской дзі ця чай па лі клі ні кі г. Мін ска 
Люд мі ла ЖУ ГІ НА.

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

АД ЧА ГО Ў ДЗІ ЦЯ ЦІ ГА ЛА ВА БА ЛІЦЬ?
Ся род школь ні каў і пад лет каў эпі за дыч ны га лаў ны боль з'яў ля ец ца ад-
ной з най больш час тых скар гаў на пры ёме ва ўра ча. Ся род хва ра ві тых 
ста наў га лаў ны боль зай мае ў на сель ніц тва Зям лі тры ва лае дру гое мес ца 
пас ля бо ляў у жы ва це.
Як пра ві ла, га лаў ны боль з'яў ля ец ца ва ўзрос це 4-5 га доў, ка лі дзі ця ву чыц ца 
ўспры маць і апіс ваць хва ра ві тыя мес цы. Звы чай на ка жуць пра два пі кі рос ту 
час та ты га лаў но га бо лю пас ля 3 га доў: у дзя цей 6-7 га доў гэ та звя за на са стрэ-
сам, па хо дам у пер шы клас, а ў 12-14-га до вых — з па ла вым вы спя ван нем.
Ля чэн не эпі за дыч на га га лаў но га бо лю ў ран нім дзі ця чым уз рос це мо жа 
па пя рэ дзіць хра ніч ную фор му за хвор ван ня ў пад лет каў і да рос лых, ад-
зна чае ін струк тар-ва ле о лаг 23-й га рад ской дзі ця чай па лі клі ні кі г. Мін ска 
Іры на ШЫ МАН СКАЯ.

«Ча му я жы ву з ВІЧ доў га» — гэта акцыя, паводле якой на 
ву лі цы Ня кра са ва, 75 ура чыс та ад кры лі біл борд з вы явай 
ВІЧ-па зі тыў на га бе ла ру са Яў ге на Спе ва ка.
«З-за стэ рэа ты паў і не га ты ву ў да чы нен ні да ся бе мно гія 
ВІЧ-ін фі цы ра ва ныя на ват не звяр та юц ца па ля чэн не, ба яц ца 
га ва рыць пра свой ды яг наз. На ма іх ва чах па мі ра лі лю дзі, якім 
ды яг наз «СНІД» ста ві лі па смя рот на. У іх ме ды цын скіх карт ках 
ні ра зу не ўзгад ва ла ся аб тым, што яны ін фі цы ра ва ныя. Яны 
га да мі жы лі з гэ тым, і ні хто пра гэ та ні чо га не ве даў», — рас-
каз вае член праў лен ня Бе ла рус ка га та ва рыст ва лю дзей, якія 
жы вуць з ВІЧ, Яў ген СПЯ ВАК.
Сам Яў ген жы ве з ад кры тым ста ту сам з 1997 го да, ка лі ў яго 
род ным го ра дзе гэ та му па спры я лі, як ён ка жа, «чы ноў ні кі». 
З 2006 го да Спя вак даў не ад но ін тэр в'ю. «Я спа дзя ю ся, што 
ка лі не ВІЧ-ін фі цы ра ва ныя ўба чаць на пла ка це звы чай на га 
ча ла ве ка, без гной ных ран, які не па ку туе ў аго ніі, як гэ та 
па да ва ла ся ў нас ра ней, яны зме няць у сва іх га ло вах воб раз 
пра ВІЧ-па зі тыў на га ча ла ве ка», — ка жа ён.


