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1 грудня – Всесвітній день боротьби зі

СНІДом.

Згідно з рішенням Всесвітньої організації

охорони здоров’я (ВООЗ) та Генеральної

Асамблеї ООН, прийнятими в 1988 році,

відзначається Всесвітній день боротьби зі

Снідом. Цей день започатковано з метою

підвищення обізнаності про епідемію СНІДу,

викликаної поширенням ВІЛ-інфекції, а

також як день пам’яті жертв цього

захворювання. Темою Всесвітнього дня

боротьби зі СНІДом 2019 року оголошена

«Співтовариства домагаються змін».







ВІЛ-інфекція – інфекційне 

захворювання, яке викликає вірус 

імунодефіциту людини. 

Характеризується багаторічною 

циркуляцією вірусу в організмі, який 

уражає імунну систему, що призводить 

до загибелі людини. Імунна система 

організму захищає нас від інфекцій і 

запобігає розвиткові деяких типів 

злоякісних хвороб. ВІЛ повільно й 

незворотно знищує імунну систему 

організму

СНІД (синдром набутого 

імунодефіциту) – це кінцева 

стадія ВІЛ-інфекції



Сьогодні ВІЛ-інфекція повністю не 

виліковується, ліки які б знищували ВІЛ в 

організмі досі не винайдено. 

Проте,вже нині є такі ліки,які запобігають 

зараженню дитини у лоні матері, полегшують 

перебіг ВІЛ-інфекції та запобігають розвиткові 

СНІДу.

Пам’ятайте,що зараження вірусом 

імунодефіциту людини можна уникнути. Щоб 

убезпечити себе і свою родину від зараження, 

кожній людині, перш за все, потрібні достовірні 

знання про ВІЛ-інфекцію і СНІД



ВІЛ поширюється від людини до людини 

* При будь-яких статевих контактах, якщо не 

використано презерватив.

* При контакті з інфікованою кров’ю, наприклад під 

час використання нестерильних інструментів, 

шприців, голок для внутрішньовенного введення 

наркотиків, проколюванні мочки вуха, пірсінгу , 

татуювання, або переливанні крові чи контакті з 

відкритими виразками ВІЛ-інфікованого.

* Від ВІЛ-інфікованої матері до дитини під час 

вагітності, пологів або годуванні грудним молоком.

Страх і неправдива інформація про ВІЛ-інфекцію 

спричинюють страждання в багатьох людей. Тому 

також важливо знати яка поведінка є безпечною 

по відношенню до ВІЛ-інфекції.



ВІЛ не передається:

* Через рукостискання, 

обійми чи 

перебування в 

товаристві інфікованої 

людини.

* Через споживання їжі, 

приготованої ВІЛ-

інфікованою людиною.

* При навчанні або 

іграх з ВІЛ-

інфікованими дітьми.

* Через повітря.

* Укуси комах або 

тварин.

* Плавання у басейнах.



Кожний, хто хоче знати, чи ВІЛ-інфікований він, 

чи ні, може безоплатно та анонімно здати кров на 

аналіз у кабінетах «Довіра», які є при Центрах 

профілактики СНІДу в кожному місті України.

Підозрілі симптоми,які можуть вказувати на 

потребу аналізу крові на ВІЛ :

1. це постійна гарячка, 

2. частий пронос, 

3. недостатнє збільшення або раптова втрата

ваги тіла, 

4. хронічне збільшення лімфатичних вузлів, 

5. білі плями на оральній слизовій оболонці

6. і рецидивні або незвичайні інфекції.



ПАМЯТАЙТЕ, що ви можете запобігти 

зараженню ВІЛ-інфекцією! Уникання 

ризикованої поведінки є найліпшим 

способом зберегти своє здоров’я і життя!


