
Презентація
на тему:

«ВІЛ/СНІД.

Ти повинен це 
знати!»



1 грудня – Всесвітній день 
боротьби зі СНІДом



• У 70-і роки XX ст. 
з’явилось нове 
інфекційне 
захворювання – СНІД.

• Це смертельно 
небезпечне 
захворювання, яке 
сучасна медицина 
поки що неспроможна 
вилікувати.



Словничок 

•ВІЛ

В – вірус

І – імунодефіциту

Л - людини

Відсутність захисної 
реакції організму від 
мікроорганізмів, що 

спричинюють хворобу

Цей вірус є тільки у 
людини

Збудник захворювань



Словничок 

•СНІД

С – синдром

Н – набутого

І – імунного

Д - дефіциту

Ряд ознак, що 
вказують на наявність 

якоїсь хвороби

Такого, що з’явився 
протягом життя

Стосується імунної 
системи

Відсутність чого-
небудь (захисної 
реакції організму)



ВІЛ – вірус 
імунодефіциту 

людини

СНІД – синдром 
набутого 

імунодефіциту



•ВІЛ і СНІД –
це різні речі: 
ВІЛ –
інфекція, СНІД 
– стан або 
хвороба.



• Збудник хвороби 
– специфічний 
вірус (ВІЛ).

• В організмі 
людини він 
руйнує імунну 
систему, яка 
покликана 
захищати 
організм від 
різних інфекцій. 



Американськими вченими 
отримано кінцеві 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
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На сьогодні не існує вакцини 
для профілактики СНІДу і 
недостатньо ефективні 
методи лікарської терапії 
цього захворювання

Основна проблема 
створення 
лікарських 
препаратів проти 
СНІДу полягає у 
високій 
властивлості 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. 



Шляхи зараження

• Ігри з 
використаним
и медичними 
інструментами
, зокрема 
голками, 
шприцами



Шляхи зараження

•Користування 
чужими 
предметами 
особистої 
гігієни



Шляхи зараження

•Потрапляння 
через ранки 
або 
подряпини 
крові хворої 
людини



Шляхи зараження

•Порушення 
норм 
стерилізації 
інструментів 
під час 
переливання 
крові



Шляхи зараження

•Від хворої 
матері до 
дитини у 
період 
вагітності і 
годування 
груддю.



МАТИ І ДИТИНA
За даними 

Вссвітньої 
організації 
охорони 
здоров’я, 
ризик 
передачі ВІЛ-
инфекції від 
матері дитині 
становить 
20–45%. 

При проведенні 
відповідного лікування цей 
ризик можна знизити до 1-
2%.



СТАТЕВІ СТОСУНКИ

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. 



НАРКОМАНІЯ

Від загальної кількості ВІЛ-інфікованих,
наркомани складають 88%

В Україні 450 тисяч молодих 

людей з подвійним 

діагнозом – ВІЛ -

наркоманія…

52% заражень ВІЛ 

відбувається «через 
шприц»…



Отже, є 3 шляхи 
зараження ВІЛ/СНІД:

http://www.epochtimes.ru/images/stories/03/china/115_u91_260205.jpg


1.
Через кров

(при 
використанні

нестерильних 
шприців, при 
переливанні 

крові)



2.

При статевих
контактах з 

ВІЛ-
інфікованою 

людиною



3.

Від ВІЛ-
інфікованої 

матері до 
дитини (під 

час 
вагітності, 

пологів, 
кормління)



ОЗНАКИ СНІДу
 втрачає вагу;
 людина відчуває постійну втому;
 довго може триматися висока 

температура;
 підвищена пітливість;
 частий пронос;
 спостерігаються сухий кашель і 

задишка;
 легкі інфекції, наприклад, простуда 

протікають набагато серйозніше і 
тривають значно довше звичайного;

 у хворих СНІДом можуть початися 
пневмонія, коліт, герпес, грибкова 
інфекція в порожнині рота, горлі, 
стравоході і прямій кишці;

 хворі СНІДом більш уразливі відносно 
раку.

http://www.gorodnews.ru/aif/img/thumb.php?id=622.jpg&w=350


• Ця хвороба не може 
перейти за допомогою 
укусу будь-якої комахи, 
при використанні 
загальних предметів 
побуту. Людська слина 
також не є 
переносником 
захворювання.



Статистика…

Сьогодні число ВІЛ-
інфікованих у світі 
перевищує 30 млн., 
а померло від цієї 
хвороби — 6 млн. 
людей.

Щоденно ВІЛ 
заражається 
більше 6 000 
людей, що дає змогу 
говорити про 

пандемію СНІДу.



Україна за темпами розвитку епідемії                 
ВІЛ-інфекції займає                                              

2-е місто в Європі і 5-е — у світі. 

Україна за 
темпами росту 
захворювання 
наздоганяє 
навіть Африку 

За 2007 рік у нас зареєровано 9000 нових випадків інфікування ВІЛ. 

Це майже на 1,5 тисячі больше, ніж в минулому

При сьогоднішніх 
темпах розвитку 
захворювання в 
2014 році від СНІДу 
в Україні щоденно 
буде помирати 140 
людей. 



Всесвітні акції



Благодійні концерти
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Соціальна реклама

Прикраси



Виставки-презентації



Що означає Червона стрічка?

Цей символ 
антиСНІДівського 

руху створив 
художник Франк 
Мур у квітні 1991 
року (він помер 

від СНІДу через 3 
роки).



Пам’ятай! 
Небезпека поряд!
Твоє життя залежить від 
твоїх обдуманих дій!




