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ЗВЯРТАЕМСЯ ДА СТАМАТОЛАГА
На пытанні наведвальнікаў сайта www.dоktоrа.bу газеце «Звязда» адказалі намеснік галоўнага ўрача 4-й гарадской клінічнай
стаматалагічнай паліклінікі г. Мінска Людміла ВЯЧЭРСКАЯ і
ўрач-стаматолаг 22-й гарадской дзіцячай паліклінікі г. Мінска
Людміла ЖУГІНА.
Выпуск
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 Доктар адкажа

ВАКЦЫНА...
АД РАКУ
«Падкажыце, для чаго неабходны скрынінг па раку шыйкі маткі? Ці сапраўды кожнай жанчыне варта з мэтай прафілактыкі
менавіта гэтага захворвання кожны год праходзіць агляд у гінеколага?
Кацярына, г. Мінск».
Акушэр-гінеколаг кабінета паталогіі шыйкі маткі 25-й цэнтральнай раённай паліклінікі г. Мінска Гузэль ШЫНКЕВІЧ:
— Штогод у свеце дыягнастуецца каля 500 тысяч новых выпадкаў раку шыйкі маткі, і штогод ад яго гінуць каля 230 тысяч жанчын. Такому захворванню заўсёды папярэднічаюць перадпухлінныя
змяненні эпітэлію, якія называюцца дысплазіямі. Рак шыйкі маткі
звычайна развіваецца павольна — на працягу некалькіх гадоў, хоць
ёсць і выпадкі, калі яго развіццё працякае досыць бурна. Пры адсутнасці лячэння дысплазія прагрэсуе ад лёгкай формы да ўмеранай і
цяжкай. Цяжкая ступень дысплазіі не выключае ўнутрыэпітэльнага
раку. Гэта ранняя стадыя неінвазіўнага раку патрабуе лячэння ў гінеколага-анколага.
Рак шыйкі маткі — захворванне, якое можна папярэдзіць, калі яно
выяўлена на стадыі перадраку або на ранняй стадыі раку.
Для ранняй дыягностыкі гэтай паталогіі прымяняецца цыталагічны
скрынінг, або тэставанне ўсіх жанчын, у якіх сімптомы могуць не праяўляцца. Скрынінг прызначаны для выяўлення перадракавых змяненняў.
Дзякуючы гэтаму рак шыйкі маткі можа быць выяўлены на самых ранніх стадыях і поўнасцю вылечаны. Скрынінг забяспечвае дастатковую
абарону, калі паўтараецца рэгулярна. Ён павінен праводзіцца штогод
пасля першага сексуальнага кантакту.
Жанчынам, у якіх падчас скрынінгу выяўлены парушэнні, неабходна
далейшае назіранне, абследаванне і лячэнне. Прымяняюцца метады
паглыбленага даследавання — пашыраная кальпаскапія, гісталагічнае
даследаванне, пацвярджэнне наяўнасці ДНК віруса папіломы чалавека (ВПЧ) у цэрвікальным эпітэліі. Роля вышэйзгаданага віруса ва
ўзнікненні дысплазій і раку шыйкі маткі даказана: звыш 90 працэнтаў
выпадкаў захворвання выклікана менавіта гэтым вірусам. Існуе звыш
100 тыпаў ВПЧ, і каля 15 з іх выклікаюць утварэнне атыповых клетак
цэрвікальнага эпітэлію. Пазней гэтыя клеткі могуць прагрэсаваць у
ракавыя.
ЖАНЧЫНЫ ЧАСТА ЗАДАЮЦЬ ПЫТАННЕ: ЦІ ЗАЎСЁДЫ ТРЭБА ЛЯЧЫЦЬ ІНФЕКЦЫЮ, ВЫКЛІКАНУЮ ВІРУСАМ ПАПІЛОМЫ
ЧАЛАВЕКА? НЕ. ЛЯЧЭННЕ НЕАБХОДНА ТОЛЬКІ Ў ВЫПАДКУ
ВЫЯЎЛЕННЯ ЎРАЧОМ ПАТАЛАГІЧНЫХ ЗМЯНЕННЯЎ НА ШЫЙЦЫ
МАТКІ ПРЫ ЦЫТАЛАГІЧНЫМ ДАСЛЕДАВАННІ І (АБО) КАЛЬПАСКАПІІ.
Большасць жанчын пасля інфіцыравання пазбаўляецца віруса на
працягу 6 месяцаў — максімум года. Яны могуць нават не ведаць, што
ў іх была гэтая інфекцыя.
Верагоднасць інфіцыравання ВПЧ павялічваецца пры наяўнасці
наступных фактараў:
1. Ранні пачатак палавога жыцця, калі клеткі эпітэлію шыйкі маткі
з'яўляюцца няспелымі, а таму схільныя да пранікнення віруса.
2. Наяўнасць многіх палавых партнёраў, сексуальных кантактаў.
3. Адсутнасць выкарыстання механічнай кантрацэпцыі — прэзерватыва.
Даказана, што вельмі эфек тыўным метадам прафілак тыкі з'яўля ец ца вак цы на цыя. Па вод ле да сле да ван няў, ка лі ма са ва вакцынаваць усіх жанчын, то праз 50-60 гадоў можна будзе наогул
забыцца на рак шыйкі маткі. Вакцынацыя рэкамендуецца дзяўчынкам, пачынаючы з 12 гадоў, аднак праводзіцца ў любым узросце
да 50-55 гадоў. Вакцынацыя праводзіцца ў тры этапы на працягу
6 месяцаў. Прэпарат уводзіцца ў арганізм з дапамогай унутрымышачнай ін'екцыі.
Такім чынам, становіцца зразумелым, што канцэпцыя скрынінгу ў
ахове здароўя — актыўнае выяўленне хваробы або прыкмет магчымага яе з'яўлення ў людзей, якія лічаць сябе здаровымі. І гэта вельмі
дзейсны інструмент у прафілактыцы раку.
Святлана БАРЫСЕНКА



— Дзіцяці 1 год і 8 месяцаў.
Верхнія чатыры зубы моцна
пацямнелі, асабліва каля кораня, і звонку, і ўнутры. Адзін зуб
адламаўся. Унутры ён таксама
цёмны. Адкалоўся кавалачак
і яшчэ ад аднаго зуба. Падкажыце, калі ласка, што рабіць?
Як папярэдзіць крышэнне зубоў?
— Самым распаўсюджаным
захворваннем у дзяцей ва ўзросце да 1,5-2 гадоў з'яўляецца ранні
дзіцячы, або «бутэлечны», карыес,
які звычайна паражае ўсю паверхню пярэдніх зубоў. Ён развіваецца
па прычыне парушэння рэжыму
харчавання дзіцяці: начное салодкае піццё, кармленне паміж
асноўнымі прыёмамі ежы. Карыес — гэта інфекцыйны працэс, і
нярэдка інфіцыраванне ротавай
поласці ў дзяцей адбываецца падчас аблізвання дарослымі соскі,
іх прывычкі «спрабаваць» ежу з
лыжкі, пры пацалунках. Са з'яўленнем першага малочнага зуба
бацькі павінны штодня чысціць
зубы дзіцяці — раніцай і ўвечары
пасля прыёму ежы. Да крышэння
і змянення колеру зубоў у дзяцей
могуць прывесці і іншыя фактары:
траўма зуба, прыроджаная паталогія цвёрдых тканак зубоў. Калі ў
дзіцяці змяніўся колер зубоў, адламалася частка каронкі зуба, дзіця
неабходна паказаць урачу-стаматолагу. Завочна тут нельга даць
дакладную рэкамендацыю.
— У дачкі пасля выпадзення
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малочных зубоў карэнныя растуць няроўна. Пакуль змяніліся
толькі ніжнія і верхнія «адзінкі»
і «двойкі». Калі будзе правільным іх раўняць?
— Прафілактыка зубасківічных анамалій у дзяцей праводзіцца з моманту прарэзвання зубоў
з улікам іх узрос ту і наяўнасці
пэўных фактараў. Калі зубы памяняліся і растуць няправільна,
рашэнне аб неабходнасці апаратурнага лячэння прымаецца пасля агляду і кансультацыі ўрачаартадонта. Апаратурнае лячэнне
можа праводзіцца як з дапамогай
індывідуальных, так і стандартных артадантычных апаратаў.
— Са з'яўленнем першых зубоў у дзіцяці імкнулася іх даглядаць, працірала марлевай
сурвэткай або проста ватным
тампонам, змочаным у вадзе,
выкарыстоўвала сіліконавыя
дзіцячыя шчотачкі. Зараз нам
1 год 7 месяцаў. Я па-ранейшаму праціраю дзіцяці зубы.
Акрамя таго, мы чысцім зубкі
самастойна, «як мама», часам
выкарыстоўваем дзіцячую пасту без фтору. На жаль, верхнія
зубы бліжэй да дзясны пацямнелі. Як папярэдзіць з'яўленне
карыесу? Ці неабходна выкарыстоўваць гель «Рокс» для
прафілак тыкі? Недзе прачытала такія рэкамендацыі:
♦вы ка рыс тоў ваць дзве
зубныя пасты: адну без фтору
(Рокс 0-3, Сплат baby, Лакалют

да 4 гадоў), другую з фторам
(Рокс kіds, Сплат junіor, Лакалют kіds). І чаргаваць іх — раніцай і ўвечары;
♦0,05-пра цэнт ны рас твор
хлоргексідзіну — змочваць ватную палачку і праціраць зубкі 1
раз у дзень (напрыклад, на ноч
пасля чысткі зубоў) 2 тыдні;
♦гель Рокс (medіcal mіnerals)
— 2 разы ў дзень 1 месяц. Пасля чысткі зубоў нанесці пальцам на зубкі і 1 гадзіну пасля
гэтага не есці і не піць;
♦адмовіцца ад начных кармленняў (або пасля кожнага праціраць зубкі);
♦сказаць «не» салодкаму і
сокам.
З чым пагадзіцца? Адмовіцца ад начных кармленняў нам
не ўдалося.
— Як ужо раней паведамлялася, самым распаўсюджаным захворваннем у дзяцей ва ўзросце
да 1,5-2 гадоў з'яўляецца ранні дзіцячы, або «бутэлечны», карыес.
Ён развіваецца па прычыне парушэння рэжыму харчавання дзіця-

ці. Як-раз з-за начнога салодкага
піцця, кармленняў паміж асноўнымі прыёмамі ежы. Любыя салодкія
напоі, фруктовыя сокі, дзіцячыя сумесі могуць разбурыць зубы, паколькі на паверхні пярэдніх зубоў
назапашваюцца вугляводы, якія і
разбураюць няспелую эмаль зубоў. Карыес — гэта інфекцыйны
працэс, і нярэдка інфіцыраванне
ротавай поласці ў дзяцей адбываецца па віне дарослых. Скажам,
падчас аблізвання соскі, пробы
ежы з лыжкі, пры пацалунках.
Асабліва небяспечная перадача
мікраарганізмаў ва ўзросце да 2,5
гадоў, калі адбываецца прарэзванне зубоў. Папярэдзіць інфіцыраванне можна шляхам пазбягання
«слінных кантактаў» з дарослымі.
Адным з галоўных прафілактычных метадаў ранняга дзіцячага
карыесу з'яўляецца дасканалая
гігіена ротавай поласці дзіцяці. Са
з'яўленнем першага малочнага зуба бацькі павінны штодня чысціць
зубы дзіцяці — раніцай і ўвечары
пасля прыёму ежы. З выбарам
зубной пасты, прымяненнем іншых

прафілактычных сродкаў (лакаў,
пенак, геляў) павінен дапамагчы
лечачы ўрач-стаматолаг.
— У мяне мезыяльны прыкус. Сабралася на аперацыю,
але потым спалохалася. Наколькі складаная аперацыя па
выпраўленні такога прыкусу?
Як часта бываюць ускладненні, якога кшталту? Наколькі
вопытныя хірургі ў Беларусі ў
гэтай сферы? Ці можна вылучыць найбольш вопытных для
такой аперацыі хірургаў?
— Каб ацаніць характар хірургічнага ўмяшання, неабходна вас
бачыць. Вы можаце звярнуцца,
напрыклад, у прафесарска-кансультацыйны цэнтр Беларускай
медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, які працуе на
базе Рэспубліканскага цэнтра
медыцынскай рэабілітацыі і бальнеалячэння па вул. Макаёнка, 17
у Мінску. Тэлефон для даведак:
265 06 25. Вам неабходна папытацца пра кансультацыю спецыялістаў кафедры сківічна-тварнай
хірургіі. Можна пракансультавацца як непасрэдна ў загадчыка кафедры — Аляксандра Сяргеевіча
Арцюшкевіча, так і ў іншых спецыялістаў кафедры.
— Мая дзяўчына лечыцца ў
стаматалогіі «Медыцынская ініцыятыва» па вул. Чырвонай у Мінску. Лечыць верхні карэнны зуб.
Першы раз, калі яна прыйшла на
прыём, зрабілі здымак двух зубоў — з аднолькавай праблемай.
На другім прыёме з аднаго зуба
выдалілі нерв і паставілі часовую
пломбу. Калі першую часовую
пломбу выдалілі і пачысцілі тры
каналы, паставілі другую часо-

вую пломбу. Гэта каштавала 580
тысяч рублёў. Пасля высветлілася, што неабходна прыйсці
яшчэ і замест пломбы паставіць
«каронку»... Усё гэта будзе каштаваць 1,7 млн рублёў. Узнікаюць
пытанні. Чаму лечачы ўрач адразу не сказаў, колькі павінна быць
працэдур і колькі гэта будзе каштаваць? Ці лічацца дзеянні ўрача
неправамернымі ў дачыненні да
пацыенткі з-за недастатковага
інфармавання? Калі арганізацыя такім чынам «разводзіць»
кліента, то якія меры прымаюцца
ў такім выпадку?
— Падчас звароту ў камерцыйны медцэнтр на кожнага пацыента
заводзіцца стаматалагічная амбулаторная картка. На прыёме ва
ўрача ротавую поласць павінны
агледзець, запісаць зубную формулу, пры неабходнасці правесці
рэнтгенаўскае даследаванне. Далей урач складае план лячэння
пацыента. План лячэння растлумачваецца пацыенту, падпісваецца і ўрачом, і пацыентам. У плане
лячэння ёсць і такі запіс: «Я меў
(мела) магчымасць задаць усе цікавыя для мяне пытанні і атрымаць
неабходную вычарпальную інфармацыю». Акрамя таго, пацыент
падпісвае «папярэднюю згоду на
медыцынскае ўмяшанне». Што да
звароту ў выпадку, калі пацыент застаўся незадаволеным медыцынскім абслугоўваннем, то ў першую
чаргу для высвятлення сітуацыі неабходна звяртацца да кіраўніцтва
лячэбнай установы — галоўнага
ўрача паліклінікі або дырэктара
медцэнтра, іх намеснікаў.
Святлана БАРЫСЕНКА



АД ЧАГО Ў ДЗІЦЯЦІ ГАЛАВА БАЛІЦЬ?

Сярод школьнікаў і падлеткаў эпізадычны галаўны боль з'яўляецца адной з найбольш частых скаргаў на прыёме ва ўрача. Сярод хваравітых
станаў галаўны боль займае ў насельніцтва Зямлі трывалае другое месца
пасля боляў у жываце.
Як правіла, галаўны боль з'яўляецца ва ўзросце 4-5 гадоў, калі дзіця вучыцца
ўспрымаць і апісваць хваравітыя месцы. Звычайна кажуць пра два пікі росту
частаты галаўнога болю пасля 3 гадоў: у дзяцей 6-7 гадоў гэта звязана са стрэсам, паходам у першы клас, а ў 12-14-гадовых — з палавым выспяваннем.
Лячэнне эпізадычнага галаўнога болю ў раннім дзіцячым узросце можа
папярэдзіць хранічную форму захворвання ў падлеткаў і дарослых, адзначае інструктар-валеолаг 23-й гарадской дзіцячай паліклінікі г. Мінска
Ірына ШЫМАНСКАЯ.
Прычынамі галаўных боляў могуць
быць, напрыклад:
— чэрапна-мазгавыя траўмы, траўмы
пазваночніка, анкалагічныя захворванні,
эпілепсія, афтальмалагічныя паталогіі,
менінгіт, паталогія вуха-горла-носа;
— родавая траўма шыйнага аддзела
пазваночніка, вегета-сасудзістая дыстанія.
Абавязкова пакажыце дзіця ўрачу-неўролагу або рэабілітолагу, трэба даабследавацца ў афтальмолага і атарыналарынголага.

Што правакуе галаўны боль?
1. Працяглае напру жанне мышцаў
пры нефізіялагічных позах — нязручны
стол або парта, якая не адпавядае росту;
нязручная поза падчас сну.
2. Парушэнні зроку — міяпія і інш.
3. Знаходжанне ў душным памяшканні, фізічнае і разумовае перанапружан-

не, працяглыя спартыўныя перагрузкі.
4. Сапсаваныя стасункі ў сям'і і школе.
5. Працяглы прагляд тэлевізара.
6. Адсутнасць або недастатковая
працягласць дзённага сну, вымушанае
галаданне.
7. Ужыванне медыкаментозных сродкаў (празмерны прыём анальгетыкаў).
8. Перамена надвор'я.
9. Прастуда, грып.
У большасці дзяцей з галаўнымі болямі назіраюцца розныя праявы паталогіі
вегетатыўнай нервовай сістэмы: пацеюць далоні, ёсць боль у сэрцы, сэрцабіццё, боль у жываце. Галаўны боль пры гэтым правакуецца стомленасцю ў школе,
стрэсамі і метэаралагічным фактарам.
Боль працягваецца ад адной да некалькіх гадзін, часта праходзіць самастойна
пры змене роду дзейнасці, пасля адпачынку, кароткага сну.

Пры паталогіі пазваночніка дзіця можа скардзіцца на боль у шыйна-патылічнай вобласці. Такі боль узмацняецца пры
нялоўкіх хуткіх рухах галавы і шыі, чханні
і кашлі. Ад прымянення супрацьболевых
сродкаў эфекту можа і не быць. Фізіяпрацэдуры і масаж каўняровай зоны часта прыносяць станоўчы вынік.
Галаўны боль мышачнага напружання, пастаянны і манатонны, канцэнтруецца ў лобна-сківічнай або патылічна-шыйнай абласцях. Боль сціскае і ломіць на
працягу ўсяго дня. Узнікае падчас працяглага эмацыянальнага напружання,
радзей — пасля фізічнай нагрузкі. Залежыць ад становішча галавы і шыі падчас
урокаў, часам узмацняецца пасля сну і
працяглага фіксаванага становішча галавы. Абумоўлены доўгім напружваннем
мышцаў галавы і спазмам сасудаў.
Галаўны боль можа быць звязаны і
са спазмам пазваночнай артэрыі. Боль у
шыйна-патылічнай вобласці можа быць
абумоўлены ціскам пазванкоў або мышцаў на пазваночную артэрыю. Можа суправаджацца галавакружэннем, шумам
у вушах, «простымі» зрокавымі парушэннямі, стратай прытомнасці.
Галаўны боль, звязаны з вегета-сасудзістай дыстаніяй, бывае двух «відаў». У
першым выпадку адзначаецца бледнасць і
сухасць скуры, расшырэнне зрэнак. Канечнасці халодныя, тэмпература цела няўстойлівая. Дрэнна пераносіцца спёка, духата,
шум, яркае святло, кава. Могуць узнікаць

мышачнае дрыжанне, сэрцабіццё, запоры. Парушаецца сон. Маса цела нярэдка
зніжана пры добрым апетыце. Фізічная
актыўнасць павышаная, працаздольнасць
лепшая ў вячэрні час. Здольнасць да запамінання і засяроджвання паніжаная.
У другім выпадку з'яўляюцца пачуццё
гарачыні, пачырваненне скуры, павышаная
вільготнасць далоняў і ступняў, дрэнная
пераноснасць холаду. Могуць быць галавакружэнне, пачуццё «непаўнаты ўдыху»,
ванітаванне, боль у верхняй частцы жывата,
дыярэя. Дзеці схільныя да набору вагі (нярэдка пры паніжаным апетыце), апатычныя,
безыніцыятыўныя. Павышана санлівасць,
запаволены пераход да актыўнай бадзёрасці раніцай. Назіраецца часам страта прытомнасці, алергічныя рэакцыі. Зніжана пераноснасць разумовых і фізічных нагрузак.

Якія віды даследаванняў
могуць прызначацца?
 Ультрагук сасудаў шыі і галавы
(дуплексаграфія) — для вызначэння спазму артэрыі, якая харчуе галаўны мозг.
 Рэнтгенаграфія шыйнага аддзела
пазваночніка — для вызначэння прыкмет астэахандрозу.
 Ядзерна-магнітна-рэзанансная тамаграфія — пры падазрэнні на грыжу
пазваночнага дыска (надзвычай рэдка ў
дзіцячай практыцы) або пры адсутнасці
паталогіі ў заключэнні ўльтрагуку і рэнтгенаграфіі.

 Пры неабходнасці праводзіцца абследаванне вочнага дна і вастрыні зроку.
Масаж і анальгетык
Лячэнне эпізадычных галаўных боляў:
рэжым дня, паўнавартасны сон, зручныя ўмовы працы. Масаж галавы і каўняровай зоны, лячэбная фізкультура, іголкарэфлексатэрапія, мануальная тэрапія,
серавадародныя і марскія ванны, фізіяпрацэдуры, псіхатэрапія для павышэння сацыяльнай адаптацыі. Можна прыняць анальгетык — парацэтамол. Але, калі з прыёмам
спазніцца, то прэпарат не дапаможа.
Гарбата з лімонам
Лячэнне хранічных галаўных боляў:
элеўтэракок, лімоннік дадаваць раніцай у гарбату. Наогул гарбата з лімонам
— адзін са сродкаў павышэння тонусу.
Карысная ў гэтым выпадку аскарбінавая
кіслата, заспакаяльныя сродкі (валяр'ян,
глог). Прызначаюцца і курсы сасудзістых
прэпаратаў, антыдэпрэсантаў.
Праца — адпачынак
Самае важнае і першае — разумнае
чаргаванне працы і адпачынку. Абавязкова трэба знайсці час на адпачынак!
Пры галаўных болях, абумоўленых перанапружанем, наогул рэкамендуюцца
заняткі лячэбнай фізкультурай, водныя
працэдуры, масаж, фізіяпрацэдуры, а
таксама вітамінізаванае харчаванне, дадатковы прыём полівітамінаў.
Святлана БАРЫСЕНКА



 ВІЧ — не прысуд

«РАСКРЫЦЬ» СТАТУС І АТРЫМАЦЬ ЛЯЧЭННЕ
«Чаму я жыву з ВІЧ доўга» — гэта акцыя, паводле якой на
вуліцы Някрасава, 75 урачыста адкрылі білборд з выявай
ВІЧ-пазітыўнага беларуса Яўгена Спевака.
«З-за стэрэатыпаў і негатыву ў дачыненні да сябе многія
ВІЧ-інфіцыраваныя нават не звяртаюцца па лячэнне, баяцца
гаварыць пра свой дыягназ. На маіх вачах паміралі людзі, якім
дыягназ «СНІД» ставілі пасмяротна. У іх медыцынскіх картках
ні разу не ўзгадвалася аб тым, што яны інфіцыраваныя. Яны
гадамі жылі з гэтым, і ніхто пра гэта нічога не ведаў», — расказвае член праўлення Беларускага таварыства людзей, якія
жывуць з ВІЧ, Яўген СПЯВАК.
Сам Яўген жыве з адкрытым статусам з 1997 года, калі ў яго
родным горадзе гэтаму паспрыялі, як ён кажа, «чыноўнікі».
З 2006 года Спявак даў не адно інтэрв'ю. «Я спадзяюся, што
калі не ВІЧ-інфіцыраваныя ўбачаць на плакаце звычайнага
чалавека, без гнойных ран, які не пакутуе ў агоніі, як гэта
падавалася ў нас раней, яны зменяць у сваіх галовах вобраз
пра ВІЧ-пазітыўнага чалавека», — кажа ён.

А старшыня экспертнага савета Інфармацыйнай стратэгіі
па ВІЧ/СНІДзе Беларусі Сяргей
КРУ ЧЫ НІН сцвяр джае: «Чым
менш у грамадстве стэрэатыпаў аб тым, што ВІЧ — смяротны
прысуд, тым лягчэй будзе праводзіць прафілактыку і лячэнне».
СААЗ (Еўрапейскае рэгіянальнае бюро), Міністэрства аховы
здароўя Рэспублікі Беларусь,
Праграмы развіцця ААН, Экспертны савет Інфармацыйнай стратэгіі па ВІЧ/СНІДзе ў Беларусі,
Беларускае таварыства людзей,
якія жывуць з ВІЧ, і Міжнародная
дабрачынная арганізацыя «Усходнееўрапейскае і цэнтральнаазіяцкае аб'яднанне людзей, якія
жывуць з ВІЧ» і правялі ў Мінску
вышэйназваную акцыю.

Ведаць —
значыць выжыць
Амаль 50% людзей у свеце,
якія жывуць з ВІЧ (вірусам імунадэфіцыту чалавека), не веда-

юць пра сваё захворванне і
таму не лечацца. У Беларусі назіраецца такая ж сітуацыя.
Больш за тое, у нас, калі верыць
выбарачнаму апытанню на вуліцы, яшчэ трапляюцца маладыя
людзі, якія мяркуюць, што ВІЧ перадаецца з укусамі камароў, і не
разумеюць сэнс словазлучэння
«прыхільнасць да лячэння».
Між тым, менавіта прыхільнасць да лячэння набывае вельмі
важнае значэнне. Размова ідзе ў
тым ліку аб даследаванні на ВІЧ,
веданні свайго статусу, і ў выпадку, калі гэты статус станоўчы,
своечасовым звароце па медыцынскую дапамогу для пачатку
лячэння. Бо цяпер у свеце ВІЧ-інфекцыя разглядаецца выключна
як хранічнае захворванне, якое,
як і любое іншае хранічнае захворванне, патрабуе пастаяннага лячэння.
Паводле слоў каардынатара
праграм Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ў Беларусі

зітыўнаму чалавеку ўсё роўна давядзецца, таму вельмі
важна, каб ён зрабіў гэта на
раннім этапе. Сёння існуюць
магчымасці для захавання
якаснага ўзроўню жыцця».
«ЮНЭЙДС запусціла новую
ініцыятыву для ахоплівання
15 млн чалавек антырэтравіруснай тэрапіяй да 2015 года.
У межах гэтай ініцыятывы пад
назвай «Лячэнне-2015» краінам прапануюцца практычныя
метады павелічэння колькасці
людзей, якія маюць доступ да
антырэтравірусных прэпаратаў», — кажа каардынатар
Аб'яднанай праграмы ААН
па ВІЧ/СНІДзе (ЮНЭЙДС)
Элеанора ГВАЗДЗЁВА.
Веры ІЛЬЯНКОВАЙ, СААЗ заклікае пачынаць лячэнне ВІЧ-інфекцыі на больш ранніх стадыях: «Апошнія фактычныя даныя
сведчаць аб тым, што дзякуючы больш ранняму пачатку антырэтравіруснай тэрапіі жыццё
людзей з ВІЧ можа стаць больш
працяглым і здаровым, а рызыка перадачы ВІЧ іншым людзям
значна зніжаецца. Больш бяспечная і больш простая антырэтравірусная тэрапія, якая павінна
праводзіцца на ранніх стадыях,
можа спры яць не зва рот на му
спаду эпідэміі ВІЧ».
У 2011 годзе буйное даследаванне ў некалькіх краінах паказала, што антырэтравірусныя
прэпараты зніжаюць узровень
перадачы ВІЧ на 96 працэнтаў
сярод пар, у якіх адзін партнёр
ВІЧ-станоўчы, а другі не інфіцыраваны. Калі людзі прымаюць
антырэтравірусныя прэпараты,

колькасць ВІЧ у іх крыві зніжаецца, што і змяншае ў значнай
ступені верагоднасць перадачы
віруса іншым.
Загадчыца аддзела прафілак тыкі ВІЧ/СНІДу Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя
Алена ФІСЕНКА канстатуе, што
беларусы даволі добра інфармаваны аб праблеме ВІЧ, але гэтыя
веды часта павярхоўныя... Пры
тым, што ў краіне ёсць доступ
да лячэння, многія з тых, хто мае
патрэбу ў лячэбнай дапамозе,
не звяртаюцца па яе, паколькі
не жадаюць раскрываць свой
статус.
Намеснік галоўнага ўрача
Мінскай гарадской клінічнай
інфекцыйнай бальніцы Дзмітрый ПАДУТА ўпэўнены: «ВІЧ-інфекцыя — гэта хранічнае захворванне, а не прысуд. Звярнуцца па
медыцынскую дапамогу ВІЧ-па-

Павінен ведаць
кожны
ВІЧ — гэ та ві рус іму на дэфіцыту чалавека. У выніку зара жэн ня ча ла век хва рэе на
ВІЧ-ін фек цыю — не вы леч нае
сёння, працяглае інфекцыйнае
захворванне. Працяглы час пасля заражэння вірус у арганізме
не прыводзіць да парушэнняў, і
чалавек не адчувае сваёй хваробы. Праз гады існавання (ад
некалькіх гадоў да 10 і больш)
паражаецца імунная сіс тэма і
арганізм страчвае здольнасць
процістаяць не толькі размнажэнню ВІЧ, але і іншым захворванням і інфекцыям.
СНІД — сіндром набытага
імунадэфіцыту з'яўляецца канчатковай стадыяй ВІЧ-інфекцыі,
калі імунітэт аслаблены настолькі, што іншыя захворванні прыводзяць да лятальнага зыходу.

Пры ўмове здаровага ладу жыцця, урачэбнага назірання і прыёму лекавых прэпаратаў магчымае спрыяльнае працяканне
захворвання і папярэджванне
развіцця СНІДу.

Як можна
інфіцыравацца?
1. Палавы кантакт без прэзерватыва з ВІЧ-інфіцыраваным.
2. Выкарыстанне агульных
прылад для ін'екцый, асабліва
сярод спажыўцоў ін'екцыйных
наркотыкаў.
3. Вертыкальны шлях перадачы: ад ВІЧ-інфіцыраванай маці — дзіцяці (падчас цяжарнасці,
родаў або праз грудное кармленне).
Іншыя шляхі перадачы сустра ка юц ца знач на ра дзей.
Сярод іх варта адзначыць заражэнне ВІЧ праз пераліванне
донарскай крыві або яе прадуктаў у краінах, дзе не ўведзена
абавязковая праверка ўсіх узораў донарскай крыві на ВІЧ (у
Беларусі такая праверка ажыццяўляецца). Вельмі рэдкія выпадкі заражэння пры траплянні
інфіцыраванай крыві на адкрытую рану ці слізістую абалонку.
Па гэтай прычыне нельга карыс тацца агульнымі прадметамі асабістай гігіены (брытва,
зубная шчотка, прыстасаванні
для манікюру), а таксама нельга наносіць тату нестэрыльным
інструментам. У медустановах
не за рэ гіст ра ва на ні вод на га
выпадку заражэння медработніка пасля трапляння сліны, мачы ці крыві ВІЧ-інфіцыраванага
пацыента на непашкоджаную

скуру. Ва ўсім свеце зафіксавана не больш за некалькі дзясяткаў выпадкаў заражэння ВІЧ
падчас аральнага сексу. Значна вы шэй атры маць пад час
аральнага сексу ўзбуджальнікаў інфекцый, якія перадаюцца палавым шляхам (сіфілісу,
ганарэі, генітальнага герпесу,
віруса папіломы чалавека).

Дзе можна
абследавацца 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-інфекцыю можна здаць у працэдурным кабінеце любой паліклінікі. Для Мінска дадаткова — у
га рад скім і аб лас ным скур навенералагічным дыспансерах,
гарадскім і абласным наркалагічным дыспансерах, а таксама
ў медцэнтры «Ладэ» (платна). У
працэдурным кабінеце аддзела
прафілак тыкі ВІЧ/СНІД Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэ мі я ло гіі і гра мад ска га здароўя (вул. К. Цэт кін,4, па верх
3) можна здаць аналіз на ВІЧ
ананімна і бясплатна, а таксама
атры маць кан сульта цыю спецыяліс та. Вынік даследавання
будзе гатовы на працягу 2 працоўных дзён.

Колькі можна
жыць з ВІЧ?
Дзякуючы даступнасці спецы фіч най су праць ві рус най
тэрапіі прагрэсаванне захворвання можна прыпыніць на любой стадыі. Аднак калі пачаць
лячэнне своечасова, і пацыент будзе прыхільным да яго

— пагодзіцца выконваць усе
рэкамендацыі ўрача, то лічыцца, што чаканая працягласць
жыцця не вельмі будзе адрознівацца ад сярэдняй па краіне.
Ёсць выпадкі, калі ВІЧ-інфіцыраваныя жывуць з інфекцыяй
да 25 гадоў. У нашай краіне
маштабнае лячэнне праводзіцца толькі 8 гадоў. Адназначна
можна сказаць адно: чалавек,
які ўжывае АРВ-тэрапію, жыве,
працуе, раджае дзяцей і добра
сябе адчувае.

Што такое
АРВ-тэрапія?
Яна зніжае вірусную нагрузку на арганізм і прыпыняе тым
самым развіццё імунадэфіцыту.
Колькасць вірусных часціц бывае
нават ніжэйшай за мяжу вызначэння тэст-сістэмы, але ж поўнасцю выдаліць вірус з арганізма АРВ-тэрапія пакуль не можа.
У Беларусі такое лячэнне атрымлівае звыш 4500 чалавек. Лячэнне бясплатнае, што вельмі важна
для пацыентаў. Пажыццёвае лячэнне ВІЧ-інфекцыі абыходзіцца
ў сярэднім у 35 тысяч долараў
на чалавека (у нашай краіне грошы на АРВ-тэрапію выдаткоўвае
Глабальны фонд па барацьбе са
СНІДам, туберкулёзам і малярыяй).
Важ на свое ча со ва пачаць
лячэнне, пакуль імунная сіс тэма не вельмі разбурана. Перарываць лячэнне нельга. Часам
пры развіцці пабочных рэакцый
або ўстойлівасці ВІЧ да прэпарата схему лячэння мяняюць.
Святлана БАРЫСЕНКА



