
Ця цифра є офіційною, а скільки ще 
хворих, у яких вірус не виявлено? 
Щороку їх кількість збільшується. 
Як зазначив на черговому засіданні 
координаційної ради з проблем 
ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, 
наркоманії та інших соціально 
небезпечних хвороб заступник 
голови облдержадміністрації Олек-
сандр Курилюк, темпи розвитку 
ВІЛ-інфекції/СНІДу випереджають 
темпи розгортання діяльності щодо  
запобігання їй. Чому так відбува-
ється і чи реально призупинити 
поширення цього страшного захво-
рювання, з’ясовували «Відомості». 

— Прогнози песимістичні, — 
каже завідувач лабораторії ВІЛ-
діагностики обласного центру про-
філактики та боротьби зі СНІДом, 
нині виконувач обов’язків головно-
го лікаря Алла Кінах. — Щомісяця 
у нас більшає людей із позитивним 
ВІЛ-статусом. Якщо раніше це була 
проблема групи ризику — наркома-
нів, повій, людей, які мають неконтр-
ольовані статеві відносини, то на 
сьогодні інфекція пішла на здорові 
групи населення. Епідемія на Воли-
ні почалася у 1996 році — саме тоді 
виявили першого ВІЛ-інфікованого 
в нашій області. А станом на 1 лип-
ня 2012 року в нас є таких 3409 осіб. 
На жаль, вони не всі стоять на дис-
пансерному обліку, а лише 1435. Ми 
намагаємося зробити все можливе, 
щоб ці люди все-таки стали на облік, 
аби здійснювати контроль за їхнім 
здоров’ям і при потребі призначати 
антиретровірусну терапію. Це для 
нас нагальне питання.

За словами Алли Анатоліївни, 
у людей є страх, що про їхній ста-
тус усі дізнаються, хоча у центрі 
кажуть, що прізвищ не афішують. 
Кожен із них має свій код, під яким 
проходить лікування й обстеження. 
Інформація про ВІЛ-статус є конфі-
денційною, і людина сама вирішує, 
чи ставати їй на облік. Змусити це 
зробити лікарі не мають права. За-
відувачка лабораторії каже, що на 
початкових стадіях переконати хво-
рих розпочати лікування дуже важ-
ко, зазвичай звертаються, коли вже 

з’являються серйозні проблеми зі 
здоров’ям, і антиретровірусна тера-
пія не допомагає. 

— За період епідемії у нас було 
439 вагітних із ВІЛ-позитивним 
статусом, від яких народилося 380 
дітей, — продовжує Алла Кінах. 
— Нині на диспансерному спосте-
реженні перебуває 111 діток, у 39 з 
них, на жаль, підтверджено діагноз 
ВІЛ-інфекції. Хочу зазначити, що за-
вдяки антиретровірусній терапії ми 
досягли досить непоганих показни-
ків щодо запобігання передачі ВІЛ-
інфекції від матері до дитини. 

На запитання, на скільки така 
терапія продовжує хворим життя, 
пані Алла відповіла, що все зале-
жить від імунітету людини. 

— Антиретровірусна терапія 
впроваджена в області з 2005 року, 
— пояснює. — Є декілька схем із 
трьох-чотирьох препаратів, які кож-
ному пацієнту підбираються інди-
відуально. Після того, як її призна-
чено, протягом трьох-шести місяців 
спостерігаємо, як поводиться імун-
на система, яке вірусне навантажен-
ня (та кількість вірусу, яка міститься 
в одному мікролітрі крові). Якщо 
вірусне навантаження зменшуєть-
ся, людина почувається нормально, 
кров спокійна, значить, схема при-
значена правильно. Якщо жодних 
позитивних зрушень нема, то підби-
раються інші препарати. Цей процес 
пожиттєвий. 

На сьогодні таке лікування для 
хворих є безкоштовним. Поки що 
грошей у держави вистачає, однак, 
якби довелося купувати препарати, 
то для пересічної людини це було 
б надто дорого, адже коштують 
400-500 гривень. Аналізи крові на 
ВІЛ також безкоштовні. Їх роблять 
тільки у лабораторії при центрі. Але 
людям із районів не обов’язково їха-
ти до Луцька: вони можуть здавати 
кров у себе в поліклініках — у так 
званих «кабінетах довіри», за які від-
повідають лікарі-інфекціоністи. По-
тім кров направляють у лабораторію 
центру. Сьогодні, за словами Алли 
Анатоліївни, він повністю забезпе-
чений реагентами та реактивами, 
щоб проводити ці обстеження. До 

речі, уже є експрес-тести, коли за од-
нією краплею крові протягом двох 
хвилин лікар визначає результат. 

Попри доступність обстеження, 
люди не поспішають перевірятися: 
чи то бояться почути страшний діа-
гноз, чи то просто не усвідомлюють 
усіх масштабів проблеми. Логічним 
було б втручання держави у збере-
ження здоров’я нації, однак, як пові-
домила Алла Кінах, закон ухвалений 
так, що обстеження на ВІЛ є спра-
вою добровільною.

— Є категорії, які обстежуються 
обов’язково: вагітні — у першому та 
третьому триместрі, пацієнти про-
титуберкульозних і наркологічних 
диспансерів, — розповідає лікар. —
Також ті, хто потрапляє в лікарню 
чи приходить у поліклініку. Іноді 
цей аналіз вимагають для якоїсь до-
відки чи сертифікату, для вступу в 
навчальні заклади, виїзду за кордон 
тощо. А от споживачі ін’єкційних 
наркотиків і жінки комерційного 
сексу до нас рідко приходять. І ми 
не можемо їх змусити. Все залежить 
від самої людини, і навіть коли вона 
обстежується, то, за правилами, має 
підписати інформовану згоду. Згід-

но з законом, якщо в людини взяли 
кров для аналізу на СНІД без її відо-
ма, вона може оскаржувати дії ліка-
рів у суді. 

Чи вирішило б проблему узако-
нене примусове обстеження усіх ка-
тегорій громадян, ми поцікавилися 
у начальника управління охорони 
здоров’я Ігоря Ващенюка.

— Законодавчої бази вистачає, 
не думаю, що примусове обстежен-
ня дало б очікуваний результат, — 
каже Ігор Степанович. — Є препа-
рати, які дозволяють хворим жити, 
працювати, народжувати дітей. Але 
проблема існує, думаю, через бай-
дуже ставлення до свого здоров’я. 
Передусім треба звертати увагу на 
загальні норми поведінки, санітар-
но-освітню роботу. Самі лише меди-
ки цієї проблеми не вирішать. 

— Що стосується інформаційної 
роботи, то у нас вона налагоджена 
дуже добре, — вважає Алла Кінах. 
— Наші спеціалісти проводять лек-
ції у середніх навчальних закладах, 
у вишах, в обласному інституті вдо-
сконалення вчителів. Є різноманітні 
курси для медичних працівників, 
видається багато літератури. Кожен 

має сам дбати про своє здоров’я та 
про здоров’я своїх близьких. Не-
хай люди думають про те, як вони 
живуть, і нехай використовують 
банальний засіб захисту — презер-
ватив. Або живіть із постійними 
партнерами, у яких ви впевнені, або 
користуйтеся презервативами.

Щодо останньої поради, то для 
багатьох молодих людей презерва-
тиви є надто дорогими, бо ж кошту-
ють недешево: в аптеках гумовий за-
сіб захисту середньої якості можна 
придбати від 15 гривень. Щоправда, 
іноді під час акцій, скерованих на 
боротьбу з ВІЛ, роздають безко-
штовні. Та вони здебільшого найде-
шевші, а отже, сумнівної якості. Ті, 
хто скористався презервативами, 
які пропонували на одному з луць-
ких фестивалів, зізнаються, що мали 
дискомфортні відчуття.

Як відомо, вірус передається не 
тільки статевим шляхом, а й через 
кров, тому, відвідуючи, скажімо, са-
лони краси, стоматологів, ми також 
ризикуємо. 

— Теоретично можна інфікува-
тися, — каже Алла Анатоліївна. — Та 
практично це довести неможливо. 
Офіційно таких випадків не лише 
на Волині, а й в Україні не зафіксо-
вано. По-перше, у таких закладах 
зараз дуже багато всього однора-
зового, по-друге, є дезінфікувальні 
розчини для стерилізації, обробки. 
Є санітарна служба, яка перевіряє, 
чи дотримуються там умов стери-
лізації і знезараження. Сподіваюся, 
лікарі й працівники салонів усві-
домлюють, що від цього залежить 
їхнє ж здоров’я, а також пацієнтів і 
клієнтів. Зауважу, вірус СНІДу дуже 
нестійкий у зовнішньому середови-
щі. У нас є три актуальні інфекції, 
які передаються через кров, — гепа-
тити В, С і ВІЛ. Найшвидше можна 
заразитися гепатитом В, потім С, аж 
тоді ВІЛ. Все залежить від вірусного 
навантаження в крові. Що більше ві-
русу в інфікованого, то швидше від 
нього можна заразитися. Тому тера-
пія спрямована на зведення вірусно-
го навантаження до мінімуму, щоб 
людина була безпечною для інших.
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Події

Працівник Ягодинської 
митниці постане перед судом
Досудове слідство встановило, що працівник 
митниці, діючи в інтересах фізичної особи, провів 
митне оформлення транспортного засобу, в якому 
перевозили товар митною вартістю понад 300 тисяч 
гривень, без його візуального огляду. Через що до 
державного бюджету не надійшло 80 273 гривні 
обов’язкових митних платежів. Працівника митниці 
вже звільнено. На належне йому майно, яке оцінене в 
понад один мільйон гривень, накладено арешт.

На День Луцька може 
приїхати «Океан Ельзи»
Заступник міського голови Святослав Кравчук 
підтвердив, що перемовини з гуртом щодо виступу 
на День міста 25 серпня велися. Тому цілком 
можливо, що приємним сюрпризом для лучан і 
гостей міста стане виступ гурту «Океан Ельзи». 
В Луцькраді зазначили, що місто не має грошей 
на «Океан Ельзи», проте натякнули, що не варто 
забувати про меценатів.

За продаж алкоголю і тютюну 
неповнолітнім на підприємців чекає 
штраф у 13 тисяч гривень

З початку року за незаконний 
продаж неповнолітнім алко-

гольних напоїв і тютюнових ви-
робів у країні анульовано 886 лі-
цензій. Порушникам нараховано 
майже шість мільйонів гривень 
штрафних санкцій. 

Якщо говорити про Волинь, 
то лише у липні податківці двічі 
фіксували продаж слабоалкоголь-
них напоїв неповнолітнім особам. 
Обидва випадки виявлено у ку-
рортній зоні — на території Шаць-
кого району Волинської області, 
інформує регіональне управління 
Департаменту контролю за вироб-
ництвом та обігом спирту, алко-
гольних напоїв і тютюнових виро-
бів у Волинській області.

На підприємців-порушників 
очікує анулювання ліцензій за 
продаж спиртного особам, які не 
досягли 18 років, і штрафи в сумі 
13,6 тисячі гривень.

Загалом із початку року під час 
перевірок фахівці регіонального 
управління Департаменту контр-
олю за виробництвом та обігом 
спирту, алкогольних напоїв і тю-
тюнових виробів у області фак-
ти продажу алкоголю та цигарок 
неповнолітнім особам фіксували 
13 разів. За ці порушення на під-
приємців накладено штрафних 
санкцій у сумі 88,4 тисячі гривень і 
анульовано ліцензії.

Схема підключення 

«Безплатне» цифрове телебачення виявилося не таким вже й 
безплатним

Процес діагностики досліджуваного матеріалу на ВІЛ-інфекцію
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У редакцію «Відомостей» зателе-
фонував читач, який порушив 

проблему цифрової телевізії. «По те-
левізору постійно йде реклама циф-
рового телебачення. Телефонував до 
луцьких телевізійників, попросив їх 
пояснити, як можу його підключити. 
Проте мені ніхто не зміг відповісти 
на це запитання. Як це зробити?» — 
цікавиться Іван Петрович.

Цифрове телебачення в Україні 
уже працює. Можуть побачити його 
і жителі Волині, запевнив директор 
Волинської філії Концерну радіо-
мовлення, радіозв’язку та телебачен-
ня Сергій Семерей. 

— На сьогодні волиняни можуть 
дивитися по цифровому телеба-
ченню 28 каналів. Причому безко-
штовно. Для прийому необхідно до 
телевізора підключити телетюнер. 
— пояснив пан Сергій. — Кабель від 
антени треба під’єднати до відповід-
ного роз’єму на приймачі. Для цього 
потрібно підключити телетюнер до 
телевізора (див. схему підключення 
на малюнку. — Ред.).

Зазначимо, що телетюнери мож-
на придбати і в спеціалізованих ма-
газинах, і на ринку. Для ефірного 
телебачення необхідно купити при-
ймач зразка DVB-T2.

— У торговій мережі є лише дві 
моделі, що підтримують стандарт 
і кодування, прийняте в Україні, — 
розповідає Сергій Іванович. — Це 
Strong SRT 8500 і Trimax TR-2012HD. 
Приймачі однакові за якістю і ціною. 
Коштують вони орієнтовно 550-600 
гривень. 

Зазначимо, що раніше на одній 
із прес-конференцій представник 
Держтелерадіо на Волині Степан Ро-
дич наголосив, що телетюнер варту-
ватиме не більше 40 у. о., тобто 360 
гривень. Як бачимо, реальна ціна — 
майже вдвічі більша.

Малозабезпеченим держава по-
обіцяла безкоштовні тюнери. Для 
цього необхідно було звернутись у 
відповідні органи соцзахисту. Проте 
заяви можна було подавати лише до 
1 липня цього року. Після їх опра-
цювання працівники «Укрпошти» 
доставлятимуть пристрої населен-
ню. Як повідомила «Відомостям» на-
чальник відділу персоніфікованого 
обліку пільг та інвалідів головного 
управління праці, соціальних пи-
тань та у справах захисту населен-
ня від наслідків Чорнобильської 
катастрофи ОДА Наталія Семенюк, 
безплатні тюнери в область уже на-
дійшли: отримали дві тисячі 750 
пристроїв. Всього ж звернулося за 
ними понад 22 тисячі волинян.

Утім, навіть наявність тюнера не 

гарантує, що ваш телевізор зможе 
приймати цифрове мовлення. Для 
цього потрібно, щоб у нього була по-
значка «DVB-T2». А така є далеко не 
в усіх «теликів».

Як сказав Сергій Семерей, ві-
тчизняні телевізори старого зраз-
ка взагалі не підтримують формат 
Т2. Тому, аби дивитися цифрове, 
багатьом доведеться, крім тюнера, 
придбати ще й телевізор. Адже до 
2015 року наша держава повністю 
перейде на цифрове ТБ. 

«Відомості» запитали у пана Се-
мерея, чи не краще встановити су-
путникову антену. Можливо, вийде 
дешевше.

— Супутникове ТБ — це зовсім 
інше телебачення, — зазначив спеці-
аліст. — По супутнику ви не зможете 
дивитися місцеві канали мовлення. 
До того ж супутникове телебачення 
не завжди буде безплатним. Це яви-
ще, на моє переконання, є тимчасо-
вим. Тоді як по цифровому телеба-
ченню українці безплатно зможуть 
дивитися 32 телеканали. У перспек-
тиві — 50. 

Щодо зони покриття, то пан 
Семерей розповів, що в області є 
шість станцій цифрового мовлення: 
у Ковелі, Луцьку, Горохові, Новово-
линську, Любешові та Шацьку. Вони 
покривають 90% споживачів. Є про-
блемні зони на Ратнівщині, поблизу 
Маневичів і на прикордонні Володи-
мир-Волинського району, зокрема у 
місті Устилуг. Одначе до 2015 року ці 
проблеми будуть вирішені.

Наталка СЛЮСАР

На Волині більше трьох тисяч ВІЛ-інфікованих

Волинський аукціонний центр проводить аукціон із продажу майна: 
Лот №1 – труби металеві. Кількість – 58 штук, вага – 27313 кг, діаметр – 219 мм, товщина – 
10,0 мм та 7,0 мм. 
Труби зберігаються більше15 років, мають сліди корозії як ззовні, так і на внутрішніх стінках, не 
придатні для використання за призначенням. Початкова ціна лоту – 48754,00 грн.  
Грошові кошти в розмірі 4875,40 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок), та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК «НМАЦ» – філія «Волинський аукціонний центр». 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м. Луцьк, 
вул. Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв і сплати грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м. Луцьк, вул. Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 24-41-88, 
24-20-65.  Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження. 

 ОГОЛОШЕННЯ


