
1 грудня –

Всесвітній день 

боротьби зі СНІДом.



СНІД, або Синдро́м набу́того

імунодефіци́ту — важке 

інфекційне захворювання, 

спричинене вірусом імунодефіциту 

людини (ВІЛ), який вражає імунну 

систему людини, знижуючи при 

цьому протидію організму 

захворюванням.



Перші випадки захворювання на СНІД було діагностовано в

1981 році у США. Протягом двох років було з’ясовано загальну 

картину хвороби, виявлено її збудника – вірус імунодефіциту 

людини (ВІЛ), розроблено методи, за допомогою яких знаходять 

цей вірус в організмі людини, встановлено механізм негативної дії 

вірусу на організм. Офіційно ВІЛ був виділений та 

ідентифікований у 1983 р. французькими вченими на чолі з 

Монтеньє в Пастерівському інституті в Парижі (одночасно із 

американськими вченими з Національного Інституту Здоров’я на 

чолі з Робертом Галло). Термін СНІД застосовують до найпізніших 

стадій ВІЛ-інфекції. Офіційні критерії ВІЛ/СНІДу розроблені 

Центром боротьби та попередження захворювань в Атланті (штат 

Джорджія), де проводяться спостереження за поширенням 

інфекції у Сполучених Штатах.



Оцінивши загрозу, що насувається і можливі 

катастрофічні наслідки, ще в 1987-му році Джеймс В. 

Бунн і Томас Неттер, два співробітника з питань 

громадської інформації, що працювали в Глобальній 

програмі по боротьбі зі СНІДом при Всесвітній 

організації охорони здоров’я, запропонували ідею 

організації Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Ця 

ідея була підтримана. Дата проведення Всесвітнього 

дня боротьби зі СНІДом була встановлена на 

1-е грудня і вперше відзначена в 1988-му році.



Символ боротьби зі СНІДом - червона стрічка, без неї 

зараз не проходить жодна акція в цій області. Сама 

стрічка, як символ розуміння та солідарності в цій 

нерівній боротьбі була взята на озброєння з весни 1991-

го року. Ця ідея належала американському художнику з 

нетрадиційною орієнтацією Франку Муру. Він 

проживав в абсолютно провінційному містечку в штаті 

Нью-Йорк, де його сусіди, одна сім’я, що сподівалася 

на благополучне повернення своєї доньки - військового 

солдата з Персидської затоки, носила подібні стрічки, 

але жовтого кольору.



10 основних фактів, які молодь має знати про 

ВІЛ/СНІД
1. Хвороба, спричинена вірусом імунодефіциту людини - ВІЛ, 

призводить до смертельної хвороби - синдрому набутого 

імунодефіциту людини (СНІД). 

2. Людина, уражена вірусом, може виглядати здоровою і 

почуватися добре довгі роки, навіть, якщо вона є носієм вірусу.

3. Вірус може передаватися на всіх стадіях захворювання через 

кров, сперму, овуляційні та вагінальні виділення, грудне молоко.

4. Найчастіше ВІЛ-інфекція передається статевим шляхом. 

Молоді дівчата особливо вразливі до ВІЛ при сексуальних контактах.

5. Молоді люди, які мають захворювання, що передаються 

статевим шляхом, також становлять групу високого ризику щодо ВІЛ-

інфікування.



6. Найбільш уразливі молоді люди, які вживають наркотики 

ін'єкційно, або мають сексуальні контакти з ін'єкційними 

споживачами наркотиків. ВІЛ-інфекція може також передаватися 

через нестерильні інструменти при пірсингу, татуажі та інших 

маніпуляціях, в яких є контакт з кров’ю.

7. Ризик інфікування при статевих контактах зменшується, 

якщо партнери використовують презерватив.

8. Тест на ВІЛ здійснюється системою охорони здоров'я і, в 

першу чергу, центрами профілактики СНІДу. Тест на ВІЛ є 

конфіденційним і має супроводжуватися до - та післятестовим

консультуванням.

9. ВІЛ-інфекція не передається через обійми, потискання рук, 

користування туалетом, басейном, постільну білизну, кухонний 

посуд, укуси комах тощо.

10. Дискримінація людей, які живуть з ВІЛ, - це порушення 

прав людини.



Єдина можливість переконатися та виявити чи заражена людина

на ВІЛ – пройти тестування. Тест допомагає виявити ВІЛ-інфекцію

завчасно, за декілька років до того, як розвинеться хвороба.

Здійснюється тестування через простий аналіз крові.

В Україні створені центри анонімної та безкоштовної

консультації, де є можливість пройти тест. Краще знати «ТАК», що

дає можливість своєчасно почати адекватне лікування та

попередити розвиток і прогресування хвороби. Ефективність

лікування полягає в тому, що зменшується кількість вірусу в крові.



Сумні цифри:

У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано

1 244 нових випадки ВІЛ-інфекції, у 268 пацієнтів 

діагностовано СНІД, а 160 людей померли від СНІДу



Пам`ятай!

Найбільше багатство

кожної людини-

її здоров`я!

Бережи себе!


