
 

 

       Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щороку 1 грудня 

відповідно до рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та 

рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийнятими 1988 року. З того часу 

минуло більше 30 років, але проблема боротьби з поширенням ВІЛ 

інфекції/СНІДу залишається досить актуальною для багатьох країн світу. 

      Метою Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом є підвищення обізнаності 

населення про ВІЛ-інфекцію/СНІД і демонстрація міжнародної солідарності 

перед загрозою пандемії.  

      Всесвітній день боротьби зі СНІДом – це ще одна можливість дізнатися 

про факти щодо поширеності ВІЛ-інфекції і втілити знання у практику. Якщо 

люди розуміють, як передається ВІЛ-інфекція, як їй можна запобігти та 

усвідомлюють сьогоднішню реальність життя з ВІЛ – вони можуть за 

допомогою цих знань дбати про власне здоров’я і здоров’я інших та 

толерантно ставитися до тих, хто живе з ВІЛ-інфекцією. 

      За оцінками ВООЗ та ЮНЕЙДС, Україна залишається регіоном з високим 

рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед країн Східної Європи та Центральної 

Азії. Аналіз даних щодо розвитку епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу 

дозволяє стверджувати, що масштаби епідемії в Україні продовжують 



поширюватися серед загального населення за рахунок збільшення 

епідемічної значимості статевого шляху передачі ВІЛ-інфекції.      

       За період 1987–2019 роки в країні зафіксовано 49 751 випадків смерті від 

захворювань, зумовлених СНІДом.  

      ВІЛ - вірус імунодефіциту людини.  

      ВІЛ-інфекція - це довготривале інфекційне захворювання, яке 

розвивається в результаті інфікування вірусом імунодефіциту людини і 

характеризується прогресуючим ураженням імунної системи людини, що 

проявляється вторинними інфекціями, пухлинами та іншими патологічними 

проявами.  

      СНІД - синдром набутого імунного дефіциту.  

      СНІД - остання стадія ВІЛ - інфекції, яка виявляється різними важкими 

захворюваннями, опортуністичними інфекціями, пухлинами, що 

розвиваються на фоні порушень імунної системи. 

       Встановлено три основні шляхи інфікування ВІЛ, а саме:  

1) Статевим шляхом - при гомосексуальних чи гетеросексуальних 

статевих контактах. 

2) Парентерально — після переливання інфікованої цільної крові або її 

компонентів; нестатеве зараження через пошкоджені шкіру і слизисті 

оболонки людей, що контактують з кров'ю або деякими секретами 

хворих на ВІЛ-інфекцію; при використанні забруднених шприців, 

інструментарію. 

3) Перинатальним шляхом від матері до дитини — вертикальний шлях 

(внутрішньоутробно через плаценту від ВІЛ-інфікованої матері; під час 

пологів - при контакті плоду з інфікованою кров'ю або секретами 

матері)  та горизонтальний (інфікування дитини при вигодовуванні 

грудьми або грудним молоком ВІЛ-інфікованої матері). 

       ВІЛ - інфекція не передається побутовим шляхом:  

1) при дотиках, обіймах, рукостисканнях;  

2) через поцілунки;  



3) при спільному проживанні в одній квартирі;  

4) через посуд, столові прибори;  

5) через їжу;  

6) через постільну білизну, предмети побуту, іграшки;  

7) повітряно - крапельним шляхом (у тому числі при чханні і кашлі);  

8) при купанні у воді; 

9) при укусах комах або тварин. 

     Клінічна картина ВІЛ-інфекції розвивається стадійно: 

1. Безсимптомна стадія (тривалість від 3 до 15 років): людина клінічно 

здорова, але в зв'язку з наявністю в організмі ВІЛ здатна інфікувати інших. 

2. Стадія генералізованої лімфаденопатії. Спостерігається стійке протягом 

не менше 3 місяців збільшення лімфатичних вузлів у різних ділянках 

організму людини. 

3. Стадія СНІД-асоційованого комплексу. Знижується маса тіла, з'являються 

хронічна втома, сонливість, нічне потовиділення, лихоманка, свербіж шкіри 

та слизових оболонок, у тому числі очей, збільшення селезінки. 

4. Стадія власне СНІДу. При поступовому зниженні імунітету відбувається 

ураження життєво важливих систем організму людини супутніми 

захворюваннями. 

       В Україні найчастіше на стадії власне СНІДу люди вмирають від 

туберкульозу, пневмонії та ракових новоутворень. Навіть якщо ВІЛ-

позитивна людина почувається добре, наявність в її організмі ВІЛ означає, 

що з часом виникне вразливість до інфекцій, з якими люди з неушкодженою 

імунною системою можуть легко справлятися. Тому для ВІЛ-позитивних 

людей життєво необхідно піклуватися про власне здоров'я: відмовитися від 

речовин, що пригнічують імунну систему (тютюну, алкоголю/наркотиків), 

уникати стресів, займатися спортом, правильно харчуватися, регулярно 

спостерігатися у лікаря в місцевому центрі СНІДу, а також при необхідності 

вчасно починати спеціальне лікування. 



     Щороку фармацевтична промисловість пропонує все нові, більш 

ефективні та менш токсичні препарати для пригнічення ВІЛ-інфекції та 

запобігання розвитку СНІДу. 

        На сьогодні в Україні з метою лікування ВІЛ-позитивних людей 

застосовується сучасна високоактивна антиретровірусна терапія (ВААРТ), 

всі 3-4 компоненті якої, а також інші необхідні препарати, надаються 

пацієнтам безкоштовно. 

       Основа профілактики ВІЛ/СНІДу – це здоровий засіб життя, 

дотримання правил особистої гігієни, захищеність сексуальних стосунків, 

чому сприяє повна інформованість населення щодо ВІЛ-інфекції та 

механізмів її передачі. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


