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1 грудня-Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом 



 

СНІД - синдром набутого 
імунодефіциту.  

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини. 

 



 Цей символ антиСНІДівського 
руху створив художник Франк 

Мур у квітні 1991 року (він помер 
від СНІДу через 3 роки) 

Що означає червона стрічка? 



 Американськими 
вченими отримано докази 
того, що першоджерелом 

вірусу імунодефіциту 
людини (ВІЛ), що 

викликає СНІД, були 
шимпанзе, що жили на 

волі. Завдяки проведенню 
генетичного аналізу калу 

приматів, вчені змогли 
відслідкувати окремих 
заражених шимпанзе. 



 На сьогодні не існує вакцини для 
профілактики СНІДу і 

недостатньо ефективні методи 
лікарської терапїї цього 

захворювання. 

Основна проблема 
створення лікарських 

препаратів проти 
СНІДу полягає у 

високій властивості 
ВІЛ змінювати свою 

структуру. 



 Середня тривалість 
життя ВІЛ -

інфікованої  людини 
становить приблизно 

12 років, однак 
сучасні препарати 

збільшують цю 
цифру в 2-3 рази. 

Сучасні препарати для 
лікування СНІДу діють 
всередині клітини, не 

дозволяючи ВІЛ 
размножуватись. 



 



 За даними Всесвітньої 
організацїї охорони 

здоров'я,ризик передачі 
ВІЛ-інфекцїї від матері 

дитині становить 20-45%. 

МАТИ І ДИТИНА 



 За останні два роки 
число людей,які 
заразилися ВІЛ 

статевим 
шляхом,збільшилось 
майже в два рази. На 
сьогоднішній день 

45%заражень 
відбувається через 
незахищений секс. 

Статеві стосунки 



 Від загальної кількості ВІЛ-інфікованих , наркомани 
складають 88%! 

 В Україні 450 тисяч молодих людей з подвійним діагнозом - 
ВІЛ- наркоманія… 

Наркоманія 



 1. Безпричинна і безсимптомна підвищена 
температур тіла хворого до 37,5-38 градусів, яка 

проходить так само раптово, як і з'являється. 

 

 2. Збільшені лімфатичні вузли в паху, в пахвах, на шиї. 
Вони не болять і на дотик мають ущільнену 

структуру. 

 

 3. Червоні плями по всьому тілу. 

 

 4. Підвищена стомлюваність. 

 

 5. Періодична лихоманка і нічна пітливість. 

 

 6. Іноді виникають неприємні відчуття в горлі, біль 
при ковтанні. 

 

 7. Проблеми зі стільцем, діарея. 

Ознаки СНІДУ: 



 Сьогодні число Віл-інфікованих у світі перевищує 30млн, а 
померло від цієї хвороби - 6 млн. людей. Щоденно ВІЛ 
заражається 6 000  людей ,  що дає змогу говорити про пандемію 
СНІДу. 

Статистика… 



 Україна за темпами росту  захворювання наздоганяє навіть 
Африку. При сьогоднішніх темпах розвитку захворювання в 

2020 році від СНІДу в Україні щоденно буде помирати 140 
людей.  

Україна за темпами розвитку епідемїї ВІЛ-
інфекцїї займає 2-е місто в Європі і 5-е у світі. 



 



 


