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ПРАБ ЛЕ МА З 90-Х
— Са праўд ная праб ле ма ўзнік-

ла ў на шай кра і не ў ся рэ дзі не 90-х. 

Пер шыя рэ гі ё ны, пра якія ўсім вя-

до ма (у пры ват нас ці, Свет ла горск 

Го мель скай воб лас ці. — «Зв.»), 

бы лі ад мет ныя па вы ша най за-

хва раль нас цю. У па чат ку 2000-х 

па ча ло ся ля чэн не ВІЧ-ін фек цыі з 

пры мя нен нем АРВ-тэ ра піі. Пер-

шая ста тыс ты ка та кіх па цы ен таў 

аб на дзей ва ла. З та го ча су з'я ві лі ся 

но выя гру пы АРВ-прэ па ра таў, якія 

да зва ля юць хво рым жыць паў на-

вар тас ным жыц цём, — рас каз вае 

га лоў ны па за штат ны ін фек цы я-

ніст Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 

за гад чык ка фед ры ін фек цый ных 

хва роб БДМУ Ігар КАР ПАЎ.

З мо ман ту па ста ноў кі пер ша га 

ды яг на зу ВІЧ-ін фек цыі ў Бе ла ру сі 

бы ло вы яў ле на 28,7 ты ся чы хво-

рых, больш за 21,8 ты ся чы жы ве з 

хва ро бай сён ня. За хва раль насць 

скла дае 230 ча ла век на 100 ты сяч 

на сель ніц тва, або 0,2 %.

— За хва раль насць на ВІЧ звыш 

1 % лі чыц ца вы со кай. На прык лад, 

у Санкт-Пе цяр бур гу ін фі ка ва на 

больш за 2 % на сель ніц тва. У нас 

за хвор ван не кант ра лю ец ца, — ка-

мен туе ста тыс ты ку на мес нік га-

лоў на га ўра ча Га рад ской клі ніч-

най ін фек цый най баль ні цы Мін-

ска Алег СКРЫП КО. — Най больш 

рас паў сю джа ны ВІЧ у Го мель скай 

воб лас ці, дзе вы со кім бы ло нар-

кас па жы ван не. Най менш на Гро-

дзен шчы не — уся го 0,088 %. Тро хі 

больш у Брэсц кай і Ві цеб скай аб-

лас цях. Маг чы ма, гэ та звя за на з 

тым, што ў за ход ніх рэ гі ё нах рас-

паў сю джа на ка та ліц тва з моц ны мі 

ся мей ны мі ўсто я мі.

СЯ РЭД НІ ЎЗРОСТ 
ХВО РЫХ — 37 ГА ДОЎ

Да рэ чы, па рэн тэ раль ны (праз 

увя дзен не прэ па ра таў унут ры вен-

на) шлях пе ра да чы ВІЧ у Бе ла ру сі 

вый шаў на дру гое мес ца. На пер-

шым — па ла вы шлях. Сё ле та ў 

кра і не за фік са ва на 1769 но вых вы-

пад каў. Гэ та на 9 % менш, чым за 

ана ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го да. 

70 % хво рых — муж чы ны, ся рэд ні 

ўзрост па цы ен таў — 37 га доў.

— Яшчэ 5-7 га доў та му па рэн-

тэ раль ны шлях пе ра да чы быў на 

пер шым мес цы. Ця пер гэ тае за-

хвор ван не мо жа з'я віц ца ў лю бо га 

ча ла ве ка. Сён ня на шы па цы ен-

ты — звы чай ныя, са цы я лі за ва ныя 

лю дзі, а не нар ка ма ны, — ад зна чае 

Алег Скрып ко.

Да рэ чы, коль касць но вых вы-

пад каў ВІЧ у све це ў апош нія га ды 

зні жа ец ца. А вось у рэ гі ё не Ус ход-

няй Еў ро пы і Цэнт раль най Азіі сі-

ту а цыя ад ва рот ная. Та му важ ным 

у пра фі лак ты цы з'яў ля ец ца пры ём 

АРВ-тэ ра піі: ка лі ві рус пад аў ля ец-

ца прэ па ра та мі, то ён і не пе ра-

даец ца.

У су вя зі з гэ тым Бе ла русь да-

лу чы ла ся да стра тэ гіі 90-90-90 — 

ля чэн не для ўсіх (90 % хво рых ве-

да юць пра свой ды яг наз, 90 % з іх 

пры ма юць АРВ-тэ ра пію, і, ад па вед-

на, у 90 % з іх пад уз дзе ян нем ле-

ка вых срод каў ві рус пад аў ля ец ца 

да не вы зна чаль на га ўзроў ню) — 

і пры ня ла аба вя за цель ствы да 

2030 го да па клас ці ка нец рас паў-

сюдж ван ню ін фек цыі. З 2018 го да ў 

на шай кра і не ўні вер саль ны до ступ 

да АРВ-ля чэн ня. Гэ та зна чыць, што 

кож на му, хто мае ВІЧ-ін фек цыю, а 

так са ма ад ра зу пры па ста ноў цы 

та ко га ды яг на зу пра па ну юць ля-

чэн не.

— Ка лі ра ней ля чэн не бы ло маг-

чы мае толь кі та ды, ка лі на ды хо-

дзі ла пэў ная сту пень пад аў лен ня 

іму ні тэ ту, то ця пер ін шы па ды ход: 

чым хут чэй яно пач нец ца, тым 

лепш, — ка жа Алег Скрып ко.

Па куль ліч баў 90-90-90 да сяг-

нуць не ўда ло ся, але мэ та бліз кая. 

У пры ват нас ці, па пад лі ках ме ды-

каў, у нас 83,9 % хво рых на ВІЧ 

ве да юць свой ды яг наз. З іх 80,4 % 

пры ма юць АРВ-тэ ра пію. У 75,7 % 

да ся га ец ца не вы зна чаль ная ві рус-

ная на груз ка.

— Мно гія на шы па цы ен ты зна-

хо дзяц ца ў сіс тэ ме дэ парт амен та 

вы ка нан ня па ка ран няў МУС, узя ты 

на ля чэн не ня даў на і не да сяг ну лі 

ча ка на га па каз чы ка, та му трэ цяя 

ліч ба ў нас па куль не вы со кая. Але 

су свет ныя ліч бы ні жэй шыя, чым у 

нас, — 79-76-73. Хоць і там у за-

леж нас ці ад рэ гі ё на яны роз няц ца. 

Най леп шая сі ту а цыя ў За ход няй і 

Цэнт раль най Еў ро пе, а так са ма ў 

Паў ноч най Аме ры цы. Там амаль 

усе кра і ны да сяг ну лі 90-90-90. Ус-

ход няя Еў ро па і Цэнт раль ная Азія, 

на жаль, па куль за ста юц ца кры ні-

цай і рэ зер ву а рам ВІЧ-Ін фек цыі, — 

кан ста туе Алег Скрып ко.

КОЖ НЫ ПЯ ТЫ НЕ ВЕ ДАЕ
Ня гле дзя чы на ста ноў чыя зме ны, 

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда-

роўя лі чыць ма ла іма вер ным спы-

нен не рас паў сюдж ван ня ВІЧ у рэ гі-

ё не Ус ход няй Еў ро пы і Цэнт раль най 

Азіі да 2030 го да. Па вод ле звес так 

ар га ні за цыі, кож ны пя ты хво ры тут 

не ве дае пра свой ста тус.

— ВІЧ най больш рас паў сю джа-

ны ў клю ча вых гру пах. Хво рыя — 

са цы яль на ўраз лі выя лю дзі. Та му 

не аб ход на спра шчэн не тэс ці ра-

ван ня: мы пра па ну ем ад мо віц ца 

ад іс ну ю чых сіс тэм і пе рай сці да 

больш прос тых. Тэс ты па він ны 

пра во дзіц ца хут чэй і тан ней. Важ-

на, каб па цы ент атрым лі ваў вы нік 

на пра ця гу не каль кіх га дзін, а не 

тыд няў, — ад зна чае прад стаў нік 

Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя ў Бе ла ру сі Ба тыр БЕР-

ДЫК ЛЫ ЧАЎ.

У лі ку ме га по лі саў, якія на блі-

зі лі ся да ліч баў 90-90-90, Лон дан, 

Амстэр дам, Нью-Ёрк, Мель бурн, 

Па рыж. Мінск на іх фо не так са ма 

вы гля дае ня дрэн на, і да да сяг нен ня 

па каз чы каў стра тэ гіі «Ля чэн не для 

ўсіх» за ста ло ся ня шмат. У Мін ску, 

да рэ чы, на ба зе Га рад ской клі ніч-

най ін фек цый най баль ні цы нось-

бі там ВІЧ аказ ва юц ца два ві ды 

да па мо гі. Ам бу ла тор ную атрым лі-

ва юць у кан суль та тыў ным ад дзе-

ле. Тут па цы ен ты зна хо дзяц ца на 

дыс пан сер ным улі ку, ім вы да юць 

прэ па ра ты і кант ра лю юць ля чэн не. 

Цяж кіх па цы ен таў шпі та лі зу юць у 

ад дзя лен ні ін тэн сіў най тэ ра піі і рэ-

ані ма цыю.

НЕ ДА ПРА ЦОЎ КА 
ПА ЛІ КЛІ НІК

Ня гле дзя чы на да сяг нен ні, праб-

ле май за ста ец ца поз няе вы яў лен не 

ВІЧ — на 3-й і 4-й ста ды ях. Сё ле та 

ў Мін ску та кі ды яг наз па стаў ле ны 

90 хво рым.

— У 20—25 % ін фек цыя вы яў-

ля ец ца на поз ніх ста ды ях. Гэ та па-

тэн цый ныя хво рыя з ін ва лід нас цю. 

І вы яў лен не на та кіх эта пах — не-

да пра цоў ка на шых па лі клі нік, — лі-

чыць Алег Скрып ко.

Ме на ві та та кія цяж кія па цы ен ты 

зна хо дзяц ца пад апе кай сяс цёр мі-

ла сэр нас ці Бе ла рус ка га та ва рыст-

ва Чыр во на га Кры жа. З па чат ку го-

да яны кла па ці лі ся пра 53 хво рых 

у тэр мі на льнай ста дыі, шэсць з іх 

пай шлі з жыц ця. Ся род па да печ-

ных — Але на з Баб руй ска. Пас ля 

10 га доў ужы ван ня нар ко ты каў 

дзяў чы на ўпа ла ў ко му. «Са мы 

страш ны дзень у на шым жыц ці 

зда рыў ся ў 2006 го дзе. Спа чат ку 

ў дач кі ні бы та за ба ле ла ву ха. Мы 

трой чы за ноч вы клі ка лі хут кую, а 

по тым на дыш ла ко ма — 21 дзень. 

Сто дзён яна пра вя ла ў рэ ані ма-

цыі», — ка жа яе ма ці.

Пас ля гэ та га ма ла дая жан чы на 

на ноў ву чы ла ся ха дзіць. Сён ня яна 

вы маў ляе тры сло вы і на ват імк-

нец ца да па ма гаць ма ці па до ме. 

Та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа зня-

ло пра Але ну і яе сям'ю да ку мен-

таль ны фільм — як на па мін усім: 

спы ніц ца, па куль не поз на, і да ве-

дац ца пра свой ВІЧ-ста тус.

Прай шоў час, і праз больш чым ста год-

дзе пас ля вы пад ко ва га ад крыц ця Фаль бер га 

по пыт на пад са лодж валь ні кі стаў вя лі кі як 

ні ко лі. Мно гія цук ра за мя няль ні кі не ма юць 

энер ге тыч най каш тоў нас ці, да та го ж вель мі 

эка на міч ныя: адзін плас ты ка вы кан тэй нер 

мо жа за мя ніць ад 6 да 12 кі ла гра маў цук-

ро ва га пяс ку. Але, ня гле дзя чы на гэ та, імі 

не вар та за хап ляц ца. Ча му гэ та га не трэ-

ба ра біць, рас ка за ла за гад чык ад дзе ла 

гі гіе  ны Мінск ага аб лас но га цэнт ра гі гі е-

ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя 

Ка ця ры на СУ ХА ВЕР.

— Усе за мя няль ні кі цук ру мож на ўмоў на 

раз дзя ліць на дзве гру пы: на ту раль ныя і сін-

тэ тыч ныя. На ту раль ныя — а гэ та фрук то за, 

сар біт, ксі літ — цал кам за свой ва юц ца ар га-

ніз мам і, як і звы чай ны цу кар, за бяс печ ва-

юць ча ла ве ка энер гі яй. Яны бяс печ ныя, але, 

на жаль, ка ла рый ныя, — тлу ма чыць Ка ця ры-

на Су ха вер. — Боль шасць сін тэ тыч ных за-

мя няль ні каў (са ха рын, цык ла мат, аспар там, 

ацэ суль фам ка лія, су кра зіт) энер ге тыч най 

каш тоў нас ці не ма юць і не за свой ва юц ца 

ар га ніз мам. Але зга дай це, які апе тыт у вас 

ра зы гры ва ец ца пас ля та го, як вы вы пі ва е це 

бу тэль ку ніз ка ка ла рый най ко лы ці пра глы-

на е це 2-3 «ды е тыч ныя» дра жэ. Ад чуў шы 

са лод кі смак, страў ні ка ва-кі шач ны тракт 

рых ту ец ца да атры ман ня вуг ля во даў. Але 

мы ад пра ві лі ў яго нуль ка ло рый. І ар га нізм 

у даў гу не за ста нец ца, і лю бы вуг ля вод, які 

трап ляе ў страў нік на пра ця гу су так пас ля гэ-

та га, вы клі кае ня звык лае па чуц цё го ла ду.

Да вай це раз гле дзім ва ры ян ты, якія нам 

пра па ну юць за мест цук ру.

Нек тар ага вы. Гэ та са мы све жы на сён-

няшні дзень за мя няль нік ад ін дуст рыі зда ро-

ва га хар ча ван ня. Ён вы раб ля ец ца з как ту са 

і так апра ца ва ны і ачы шча ны, што ўтрым-

лі вае вя лі кую коль касць фрук то зы (90 %) 

і 10 % глю ко зы. Акра мя та го, пра цэс ства рэн-

ня гэ та га срод ку ана ла гіч ны пра цэ су сін тэ зу 

ку ку руз на га сі ро пу з вы со кім утры ман нем 

са лод ка га рэ чы ва.

Аспар там. Вя до ма, што 90 % ды е тыч ных 

га зі ра ва ных на по яў і на ват не ка то рыя со-

кі ўтрым лі ва юць аспар там — аль тэр на ты ву 

цук ру, ство ра ную ў ла ба ра то рыі. І гэ тым рэ-

чы вам так са ма не вар та зло ўжы ваць, бо яно 

спры яе на бо ру ліш няй ва гі. У не ка то рых да-

сле да ван нях вы яў ля ец ца су вязь аспар та му і 

ан ка ла гіч ных хва роб. Ву чо ныя сы хо дзяц ца 

на тым, што не аб ход ны да дат ко выя да сле-

да ван ні ў гэ тай га лі не.

Су кра ло за — штуч ны пад са лодж валь нік, 

які не з'яў ля ец ца ка ла рый ным, та му што ар-

га нізм з усіх сіл імк нец ца яго рас шча піць. Су-

кра ло за пры бліз на ў 600 ра зоў са ла дзей шая 

за са ха ро зу (ста ло вы цу кар) і мо жа ўжы ва-

цца ў мен шай коль кас ці. Яна ўтрым лі ва ец ца 

ў та кіх пра дук тах, як пра тэ і на выя па раш кі. 

Спрэч кі на конт шко ды і ка рыс ці су кра ло зы 

не сціх лі да гэ туль, бо ў склад гэ та га пад са-

лодж валь ні ку ўва хо дзіць хлор.

Стэ вія — на ту раль ны рас лін ны эк стракт, 

які пры мя ня юць у пра гра мах па ху дзен ня. 

Акра мя па ско ра на га спаль ван ня тлу шчу, ён 

нар ма лі зуе ціск, ста ноў ча ўплы вае на ра бо-

ту роз ных ор га наў. Да сле да ван ні не вы яві лі 

па боч ных эфек таў ад пра цяг ла га ўжы ван ня 

стэ віі. Ад нак на ват тым, ка го не па ло хае гор-

кі пры смак, не вар та пе ра вы шаць су тач ную 

нор му ўжы ван ня.

Сар біт — дру гая раз на від насць на ту раль-

ных пад са лодж валь ні каў. Сма кам ён на гад-

вае цу кар, але не ад но сіц ца да вуг ля во даў, 

та му не ўплы вае на вы пра цоў ку ін су лі ну. 

У гэ тым га лоў ная яго вар тасць. Ужы ван не 

больш за 30 гра маў сар бі ту за адзін пры ём 

пры гня тае дзей насць страў ні ка ва-кі шач на га 

трак ту, у рэд кіх вы пад ках вы клі кае ха ле-

цыс тыт.

Са ха рын — штуч ны ана лаг цук ру, са-

ла дзей шы за яго ў 300 ра зоў. Ад роз ні ва-

ец ца ніз кай ка ла рый нас цю, устой лі вы да 

ўздзе ян ня эк стрэ маль ных тэм пе ра тур. Пры 

пра цяг лым пры ёме пра ва куе раз віц цё ра-

ку ма ча во га пу зы ра і вя дзе да ўтва рэн ня 

ка мя нёў ў жоў це вым пу зы ры. У не ка то-

рых кра і нах афі цый на пры зна ны кан цэ-

ра ге нам.

— Экс пер ты да гэ туль не да юць ад на знач-

на га ад ка зу, як пад са лодж валь ні кі ўплы ва-

юць на ар га нізм. Але ўсё больш звес так 

свед чыць пра тое, што яны здоль ны па ру-

шаць гар ма наль ны ба ланс, аказ ваць не-

га тыў ны ўплыў на ўзро вень цук ру ў кры ві, 

спры яць стра це кант ро лю над апе ты там і 

на ват па ру шаць кі шач ную мік ра фло ру. Та му 

мая па ра да: за ха це ла ся са лод ка га — звяр-

ні це ўва гу на пра ве ра ныя і на ту раль ныя 

пра дук ты — мёд і су ха фрук ты, — ра іць Ка-

ця ры на Су ха вер.

ЧЫМ ЗА МЯ НІЦЬ ЦУ КАР
Гіс то рыя цук ра за мя няль ні каў па ча ла ся ў 1879 го дзе, ка лі ў ла ба ра то рыі аме-

ры кан ска га пра фе са ра Рэ мсе на хі мік Фаль берг пра во дзіў свае экс пе ры мен ты. 

Ад ной чы пад час абе ду ён звяр нуў ува гу на не звы чай ны смак хле ба — той здаў-

ся яму за над та са лод кім. Але пры сут ныя ні я кай са лод кас ці не ад чу ва лі. Та ды 

Фаль берг зра зу меў, што са лод кі не хлеб, а яго паль цы: пе рад абе дам ён зай маў-

ся з прэ па ра там са скла да най наз вай «суль фа мін бен зой ная кіс ла та». Вы на ход ца 

па мчаў у ла ба ра то рыю пра ве рыць зда гад ку, і яна па цвер дзі ла ся: злу чэн ні суль-

фа мін бен зой най кіс ла ты са праў ды бы лі дзі вос на са лод кія. Так быў сін тэ за ва ны 

са ха рын. Рэ чы ва з та кі мі ўлас ці вас ця мі хут ка знай шло пры мя нен не: пад час Пер-

шай су свет най вай ны цук ру ка та стра фіч на не ха па ла. У па чат ку 20-х га доў мі ну-

ла га ста год дзя Нар камз драў да зво ліў вы раб ляць са ха рын і ў СССР.

Згод на са звест ка мі Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, 

больш за 37 міль ё наў ча ла век на пла не це жы ве з ВІЧ-ін фек цы-

яй. Ка ля 32 міль ё наў па мер ла ад пры чын, звя за ных з «чу мой 

ХХ ста год дзя». Пер шыя вы пад кі гэ та га за хвор ван ня ў све це 

за фік са ва ны ме ды ка мі ў кан цы 60-х, хоць лі чыц ца, што пер шы 

муж чы на па мёр ад яго ў 1959 го дзе ў Кон га. На тэ ры то рыі Бе-

ла ру сі ВІЧ з'я віў ся ў 1986 го дзе. Доў гі час ін фек цыя лі чы ла ся 

не вы леч най. І толь кі ў 2000-х па цы ен таў па ча лі ля чыць з вы-

ка ры стан нем АРВ-тэ ра піі. Пры ём гэ тых прэ па ра таў зні жае ві-

рус ную на груз ку да не вы зна чаль на га ўзроў ню, та кі ча ла век не 

ўяў ляе не бяс пе кі, бо не пе рад ае ін фек цыю. А га лоў нае, пра цяг-

ласць жыц ця лю дзей, якія па ста ян на пры ма юць АРВ-прэ па ра-

ты, та кая ж, як і ва ўсіх ас тат ніх. Як жы вуць і ле чац ца ў на шай 

кра і не лю дзі з ВІЧ, рас ка за лі спе цы я ліс ты.

Стоп-ві рус

ВЕ ДАЙ СВОЙ СТА ТУС!
Ці ўдас ца па клас ці ка нец рас паў сюдж ван ню ВІЧ-ін фек цыі?

Ска жы це, док тар... і ці вар та 
гэ та ра біць?


