
Ця публікація спрямована на виконання спільного плану 
заходів із проектом DCISANTE/2011/260 519 «Розвиток 
потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів», 
який реалізує ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» 
за фінансової підтримки Європейського Союзу.

ГО «Дитячий фонд 
«Здоров’я через освіту»

Викладені погляди й точки зору є поглядами й точками зору організації, що видала цю 
продукцію, й не можуть розглядатися як погляди або точки зору Глобального Фонду для 
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією і ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ». 
Глобальний Фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією не брав участь у 
схваленні та затвердженні як безпосередньо опублікованого матеріалу, так і висновків, 
що можуть випливати з нього.

Продукція видана в рамках проекту «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні 
дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі і дискримінації» за фінансової підтримки 
ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» в рамках реалізації проекту «Побудова життєздатної 
системи комплексних послуг з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, догляду та підтримки 
для уразливих груп та ЛЖВ», підтриманого Глобальним Фондом для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією.

ПРАВДА ПРО ВІЛ І СНІД
Найпоширеніші міфи про ВІЛ Як захиститися від ВІЛ?

Утримання — утримуйтеся від сексуальних 
контактів.

ВІЛ — вигадка вчених, які працюють 
на фармацевтичні компанії.

Що таке ВІЛ-інфекція?
Це інфекційне захворювання, що виникає 
внаслідок зараження вірусом, який руйнує 
імунну систему людини.

У чому полягає
небезпека ВІЛ?
Не існує вакцини від ВІЛ. Поки що ВІЛ-
інфекція є невиліковним захворюванням.

Що таке СНІД?
Це остання стадія ВІЛ-інфекції, яка
виникає внаслідок появи різних 
симптомів імунного дефіциту.

Чи існують ліки
від ВІЛ-інфекції?
Ліків, здатних повністю знищити вірус 
в організмі людини, не існує. Єдиний
спосіб лікування ВІЛ-інфекції — це 
антиретровірусна терапія (АРТ), яка
зменшує кількість вірусу в крові та 
запобігає ушкодженню імунної 
системи людини.

Хто може інфікуватися 
ВІЛ?
ВІЛ загрожує кожній людині — 
будь-якої статі, віку, соціального 
статусу та матеріального стану.

Як можна визначити,
що людина інфікована 
ВІЛ?
За зовнішніми ознаками це визначити 
неможливо. Адже вірус тривалий час
може існувати в організмі, не виявляючи 
себе. Про інфікування можна дізнатися
тільки з результатів тесту на ВІЛ.

Людей, які поширюють цей міф, називають СНІД-
дисидентами. Серед них є чимало ВІЛ-інфікованих, 
які не можуть змиритися зі своїм діагнозом і тому 
заперечують існування самого захворювання.

Презерватив не захищає від ВІЛ-інфікування.
Вірус проникає через пористу структуру латексу.

Науково доведено, що постійне і правильне 
використання презервативів забезпечує
98 %-й захист від інфікування ВІЛ.

Вірність — будьте взаємно вірними у стосунках.

Захист — при статевих контактах застосовуйте 
презервативи, а при контактах з чужою 
кров’ю — захисні рукавички.

Стерильність — користуйтеся лише особистим 
косметичним приладдям, одноразовими або 

стерильними медичними інструментами, 
які можуть пошкодити шкіру, порізати її або 

проколоти.

Поширюй правду, а не страх

Хочеш дізнатися більше? Телефон довiри з проблем ВIЛ/СНIДу: 0-800-500-451
Запитання он-лайн: http://www.helpme.com.ua

ВIЛ

Вірус — мікроорганізм, який
   можна побачити тільки під
   електронним мікроскопом.

 Імунодефіциту — неспроможність
   імунної системи захистити орга-

   нізм від інфекцій і злоякісних
   пухлин.

Людини — організм, в якому
   розмножується вірус.

остання стадія захворю-
вання на ВІЛ-інфекцію

збудник захворювання
на ВІЛ-інфекцію

СНIД

Синдром — тому що в людини
   виникає багато різних симп-
   томів захворювань.
Набутого — тому що він не
   успадковується.
 Імунного — тому що уражується
   імунна система організму.
Дефіциту — тому що імунна
   система ослаблена і не
   здатна захищати
   організм.


