
Розробка веб-сайтів www.pro-vich.info і www.about-HIV.info стала 
можливою завдяки підтримці компанії Янссен. Спонсор ніяким чином 
не впливав на зміст і наповнення вказаних веб-сайтів. Інформація, яку 
містять вказані веб-сайти, направлена на підтримку пацієнтів, і ні в 
якому разі не відміняє консультації з лікарем. Зверніться до лікаря або 
консультанта вашого лікувального закладу для отримання інформації 
стосовно вашої ситуації. 
Розроблено в співробітництві організацій NAM aidsmap, Європейської 

групи по лікуванню СНІДу, Aids Action Europe, Східноєвропейського 
та Центральноазіатського об’єднання людей, які живуть з ВІЛ, та 
Міжнародної коаліції по готовності до лікування (ITPCru). 

Детальну інформацію можна отримати на веб-сайтах www.about-hiv.
info; www.pro-vich.info; www.aidsmap.com.
Реєстраційний номер благодійної організації у Великобританії: 
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ABOUT HIV
Лікування гепатиту та туберкульозу

ВІЛ - це статус на все життя. Іноді бувають випадки, 
коли ВІЛ-позитивні люди потребують лікування інших 
захворювань. 

Дуже важливо, щоб прийом препаратів для лікування 
ВІЛ та інших хвороб був чітко скоординований, 
адже лікарські препарати можуть взаємодіяти між 
собою, знижуючи ефективність одне одного. Якщо ви 
консультуєтеся з різними лікарями, переконайтеся, 
що можете обговорити ваше лікування разом, 
зважаючи на характер захворювання. 

Дуже часто у ВІЛ-позитивних людей зустрічаються такі 
хвороби, як вірусний гепатит і туберкульоз.

 Гепатити 

Гепатит В і гепатит С - це дві різні інфекції, які вражають один і той 
же орган - печінку.

Зберегти печінку здоровою дуже важливо для всіх, особливо 
для людей, що живуть з ВІЛ. Печінка є життєво важливим 
органом з великою кількістю значущих функцій. Це і виведення 
шкідливих речовин з крові, і засвоєння поживних речовин з їжі 
та синтез білків і гормонів. Печінка також відіграє важливу роль у 
всмоктуванні, розподілі та виведенні ліків з організму.

Печінка може бути пошкоджена вживанням великої кількості 
алкоголю впродовж тривалого часу. Вона також може бути 
вражена вірусом гепатиту В або С. Без необхідного лікування 
віруси гепатиту В та С - дуже серйозні інфекції, які можуть 
призвести до цирозу та раку печінки.

Ви можете одночасно лікуватися від гепатиту та ВІЛ. Лікування 
ВІЛ-інфекції є безпечним і ефективним для людей з гепатитами В 
і С.

По суті, деякі препарати, які використовують для лікування 
ВІЛ, також ефективні і проти гепатиту В, оскільки зменшують 
рівень цього вірусу в організмі. Разом з лікарем ви маєте обрати 
комбіноване лікування, в яке входять препарати, ефективні проти 
ВІЛ та гепатиту В. 

Стандарти лікування гепатиту С змінюється дуже швидко, хоча 
новітні методи нині доступні ще не у всіх країнах. Стандартний 
метод лікування - це, як правило, поєднання щотижневих ін’єкцій і 
щоденний прийом таблеток. Він ефективний для більшості людей, 
але у деяких пацієнтів лікування супроводжується неприємними 
побічними ефектами. Більш сучасні методи лікування включають 
лише щоденний прийом таблеток. Вони ефективні майже для 
всіх і мають менше побічних ефектів. Ви можете позбутися вірусу 
гепатиту С назавжди вже після кількох місяців лікування.

 Туберкульоз 

Туберкульоз - це бактеріальна інфекція, яка особливо небезпечна 
для людей, що живуть з ВІЛ, оскільки їхня імунна система 
ослаблена.

Туберкульоз може передаватися від однієї особи до іншої через 
повітря, і, зазвичай, вражає легені, але також може впливати й на 
інші частини тіла (наприклад, кістки та суглоби).

Люди зі здоровою імунною системою можуть бути інфіковані 
бактеріями туберкульозу, але при цьому не хворіти ним. Однак 
люди з ослабленою імунною системою, наприклад, ВІЛ-інфіковані, 
які не приймають препаратів проти ВІЛ, нездатні контролювати 
збільшення і розмноження бактерій.

Якщо ви хворі на туберкульоз, то вам, як правило, потрібно 
отримати лікування і проти туберкульозу, і проти ВІЛ.

• Протитуберкульозні препарати знищать бактерії у вашому 
тілі і вилікують туберкульоз. Це лікування зазвичай займає 
півроку, проте може тривати і довше.

• Препарати проти ВІЛ знижують ризик повторного зараження 
туберкульозом в майбутньому. Вони також зміцнюють вашу 
імунну систему.
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