
 

Всесві́тній день боротьби́ зі СНІДом вперше відзначався 1 

грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони 

здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх 

країн 

прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення 

обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД. 

Із того часу Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається 

щорічно. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом — 

звернути увагу суспільствана цю проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що таке 

СНІД? 

СНІД - це Синдром Набутого Імунно-Дефіциту. 

Людина набуває цей синдром через свої вчинки та 

поведінку (хвороба не є генетичною складовою; але 

вона може передаватися від матері до дитини у 

зародковому стані, під час пологів та годування 

материнським молоком). Хвороба вражає імунну 

систему, яка є своєрідним бар'єром-охоронцем від 

інфекцій та хвороб. СНІД підриває систему охорони, 

тому організм не спроможний захистити себе від 

численних хвороб. Синдром - це зібрання хвороб та 

інфекцій. Саме від них хворі на СНІД і вмирають, 

СНІД спричиняється вірусом ВІЛ (Відсутність 

Імуннодефіциту Людини). Вірус ВІЛ, як і інші, 

віруси, атакує клітину і продовжує там існувати, 

інакше кажучи, клітина стає своєрідною фабрикою 

репродукції вірусу.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

За даними ООН, з 1981 року від СНІДу загинули 30 млн. людей у 

світі, і приблизно стільки ж зараз інфіковані вірусом імунодефіциту 

людини (ВІЛ), який загрожує переходом у СНІД.  

В Україні перший випадок інфекції зареєстровано в 1987 році. 

Загалом у країні, за даними Світової організації з охорони здоров'я, 

є від 160 до 190 тисяч хворих на ВІЛ/СНІД. З них тільки 16 тисяч 

отримують відповідні ліки. 

                       

 



 

 

 

                          

Як передається 
ВІЛ

Багато людей
думають, що ВІЛ
СНІД – це одне і теж.
Насправді це не так.
ВІЛ (вірус
імунодефіциту
людини) – це вірус, що
викликає СНІД
(синдром набутого
імунодефіциту). Якщо
не лікуватися, ВІЛ-
інфекція приводь до
СНІДу – комплексу
захворювань, що
виникають у ВІЛ-
позитивної людини на
тлі зниженого
імунітету.

Існує кілька шляхів
передачі ВІЛ-
інфекції:

- незахищений (без
презерватива)
проникаючий
статевий контакт;

- спільне або повторне
використання
шприців, голок та
іншого інєкційного
обладнання;

- використання
нестерильного
інструментарію для
татуювання та
пірсінгу;

- використання чужих
предметів для
гоління,зубних щіток
із залишками крові;

- передача вірусу від
ВІЛ-позитивної
матері до дитини (під
час вагітності,
пологів і при годуванні
груддю).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІЛ неможливо визначити за зовнішнім виглядом. 

Фахівці стверджують, що кожна друга ВІЛ-інфікована 

людина не здогадується про свою хворобу. Від 

моменту зараження ВІЛом до 

вираження симптомів СНІДу може 

пройти понад 10 років. Виявити 

проблему може лише спеціальний 

аналіз крові на ВІЛ. 

Результати аналізу можуть бути 

позитивними (ВІЛ-

позитивний статус, що 

означає наявність вірусу 

імунодефіциту в організмі) або 

негативними (ВІЛ-негативний статус, 

антитіл до ВІЛ не виявлено). Однак навіть 

при негативному статусі слід пам’ятати про «період 

вікна» - час з моменту інфікування до можливості 

виявити вірус становить 3-6 місяців. Тому лікарі 

рекомендують зробити повторний аналіз через 3 і 6 

місяців після можливого зараження. 

 

Як виявити     

СНІД? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Як боротись із 

СНІДом? 

ВІЛ сам по собі є дуже 

непомітним вірусом. Він 

швидко гине під дією 

простих дезинфікуючих 

речовин: спирту, 

хлораміну, а також 

високої температури 

(кип’ятіння миттєво 

вбиває ВІЛ). Тому 

елементарні гігієнічні 

засоби як вдома, так і в 

медичних закладах легко 

його знешкоджують. 

Але, якщо ВІЛ потрапляє 

в організм, знешкодити 

його там уже 

неможливо: на 

сьогоднішній день ще не 

існує ліків, за допомогою 

яких можна було б убити 

чи вивести ВІЛ з 

організму, або вакцини, 

яка б могла запобігти 

розвитку захворювання 

чи потрапляння ВІЛ в 

організм. 

 



 

 

 

 

 

 

 

• при рукостисканні чи обіймах;

• через піт чи сльози;

• при кашлі та чиханні;

• при використанні загального посуду чи
постільної білизни;

• при спільному використанні ванни і/або унітазу;

• при спільних заняттях спортом;

• в громадському транспорті;

• через тварин або при укусах комах;

• при поцілунку/через слину (ВІЛ не передається
при поцілунку, так як концентрація вірусу в слині
недостатня для інфікування).

ВІЛ не 

передається: 



 

 

 


