






Цей символ 
антиСНІДівського

руху створив 
художник Франк Мур
у квітні 1991 року (він

помер від СНІДу
через 3 роки)



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



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 
властивості ВІЛ змінювати 
свою структуру



1981 рік. Вперше в науковій літературі
з’явилось повідомлення, що в США виявлені
хворі з ураженням іммунної системи, котре
супроводжується рядом побічних захворювань

Першовідкривачами вірусу стали Люк 
Монтаньє (Франція) і Роберт Галло
(США). В 1983 році (тільки через два роки 
післе виявлення перших випадків хвороби) у 
лімфатичних вузлах хворого СНІДом був
виявлений вірус — збудник СНІДу



Середня тривалість життя ВІЛ-
інфікованої людини становить 
близько 12 років, однак сучасні
препарати збільшують цю цифру 
в 2-3 рази.

Сучасні препарати для 
лікування СНІДу діють всередині 
клітини, не дозволяючи ВІЛ 
розмножуватись.



СНІД ПЕРЕДАЄТЬСЯ…

Статевим шляхом

Через укуси комах

При пологах

З материнським
молоком

Під час рукостискання

Через спільне викорситання
одноразового шприца

Повітряно-крапельним
шляхом

Через побутовий
контакт

Через піт або сльози

Через потрапляння у кров 
(донорське вливання)

Під час нанесення
татуювань і пірсингу

Під час вагітності

Завдання: знайди МІФ !!



МАТИ І ДИТИНA

За даними ВООЗ, 
ризик передачі ВІЛ-
інфекції 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 у два рази. 

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»…





1. Через кров
(при використанні

нестерильних 
шприців, під час  

переливання 
крові)



2. Статевий
акт з ВІЛ-

інфікованою 
людиною



3. Від ВІЛ-
інфікованої матері
до дитини (під час 
вагітності, пологів, 

кормління)



ОЗНАКИ СНІДУ
 стрімка втрата ваги на 10% і більше;

людина відчуває постійну втому;

 довго може триматися висока температура;

підвищена пітливість;

 тривала діарея (більше 1-2 місяців);

 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 до ракових 
захворювань.






