
Дороги, які ми обираємо 
        (1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом) 

      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 його  мета  – звернути увагу суспільства на 

цю проблему. 

Символом солідарності з ВІЛ-позитивними та 

хворими на СНІД є червона стрічка, яку почали 

використовувати з весни 1991 року. Ця ідея належала 

американському художнику з нетрадиційною 

орієнтацією Франку Муру. 

У цей день, 1 грудня, поширюється інформація 

про СНІД, про те, яку загрозу існуванню людства 

несе глобальна епідемія «чуми ХХ-го», а сьогодні  вже і «ХХI-го століття». 

Поширення епідемії ВІЛ-інфекції продовжує залишатися об’єктивною 

загрозою національного масштабу та негативно впливати на репродуктивний 

потенціал населення багатьох країн світу, в тому числі й України. 

За більш ніж 30-річну історію хвороби ВІЛ уразив понад 55 млн осіб. Досі ми 

залишаємося лідерами в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ-інфекції. За 

оцінками експертів  майже 1 % населення України інфіковано ВІЛ. 

Головним інструментом профілактики є всебічні знання про хворобу. Таким 

чином, з’являється можливість захистити себе, зменшити шкоду від ВІЛ і 

наркотиків для особистості та суспільства. 

СНІД — синдром набутого імунодефіциту – це остання стадія інфекційної 

хвороби, що має назву ВІЛ-інфекція. 

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) – ретровірус, який інфікує клітини імунної 

системи та руйнує або послаблює їх функцію. 

Збудником хвороби є вірус імунодефіциту людини (скорочено ВІЛ), що 

вражає клітини крові, які забезпечують гомеостаз організму людини і захищають 

його від інфекційних захворювань, розвитку злоякісних пухлин та інших уражень. 

Унаслідок дії ВІЛ відбувається глибоке ушкодження імунної системи, і людина 

стає беззахисною перед збудниками різних інфекцій. 

Хвороба розвивається повільно, протягом 8-12 років і закінчується клінічною 

картиною, яку назвали СНІДом.  

 Людина, що живе з ВІЛ, може почуватись добре впродовж багатьох років і 

навіть не знати, що вона інфікована. Виявити ВІЛ в організмі можна приблизно 

через 25 днів після зараження за допомогою спеціального аналізу крові, що 

виявляє антитіла до вірусу. 

    СНІД (синдром набутого імунодефіциту) – остання стадія ВІЛ-інфекції. 

Уповільнити цей процес можуть лише антиретровірусні препарати.  

    До цього часу СНІД залишається невиліковною хворобою. 

 

 



 

 

    На Івано-Франківщині   

на кінець вересня 2018 

року під диспансерним 

наглядом перебували  

1114  ВІЛ-інфікованих 

осіб, з них 437 хворих на 

СНІД. 

     Чоловіків, хворих на 

СНІД,  у  2,4  рази більше, 

ніж жінок. 

     У 2018 р. на 

Прикарпатті від СНІДу 

померли 23 людини. 
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