
Розробка веб-сайтів www.pro-vich.info і www.about-HIV.info стала 
можливою завдяки підтримці компанії Янссен. Спонсор ніяким чином 
не впливав на зміст і наповнення вказаних веб-сайтів. Інформація, яку 
містять вказані веб-сайти, направлена на підтримку пацієнтів, і ні в 
якому разі не відміняє консультації з лікарем. Зверніться до лікаря або 
консультанта вашого лікувального закладу для отримання інформації 
стосовно вашої ситуації. 
Розроблено в співробітництві організацій NAM aidsmap, Європейської 

групи по лікуванню СНІДу, Aids Action Europe, Східноєвропейського 
та Центральноазіатського об’єднання людей, які живуть з ВІЛ, та 
Міжнародної коаліції по готовності до лікування (ITPCru). 

Детальну інформацію можна отримати на веб-сайтах www.about-hiv.
info; www.pro-vich.info; www.aidsmap.com.
Реєстраційний номер благодійної організації у Великобританії: 
1011220

ABOUT HIV
ВІЛ та СНІД - основна інформація

ВІЛ - це вірус імунодефіциту людини.

Багато людей живуть з ВІЛ довгі роки, не знаючи 
про це, адже вірус ніяк себе не проявляє . Але при 
цьому ВІЛ постійно атакує імунну систему, поступово 
руйнуючи її. А, значить, без лікування і медичного 
догляду людина, що живе з ВІЛ, ризикує заразитися 
серйозними інфекціями або захворіти (чого не 
сталося б, якби імунна система була здорова).

Сучасне лікування здатне знизити кількість вірусу 
в організмі до невизначеного рівня, дозволяючи 
імунній системі нормально працювати. Препарати 
не виведуть ВІЛ з організму повністю, але правильно 
підібране лікування та медична допомога дозволять 
ВІЛ-позитивній людині жити довгим і здоровим 
життям.

 СНІД 

СНІД - це синдром набутого імунодефіциту.

Слово “СНІД” використовується для опису низки потенційно 
небезпечних для життя інфекцій та видів раку, які можуть 
розвинутися у людини, якщо її імунна система серйозно вражена 
ВІЛ.

Якщо у когось діагностовано СНІД, це означає, що цій людині 
вкрай необхідне термінове лікування і медичний догляд. Це 
допоможе зміцнити імунну систему і повернути здоров’я. Завдяки 
ефективному лікуванню ВІЛ багато людей, в яких вже розвинувся 
СНІД, нині добре себе почувають, на них чекає довге і здорове 
життя.

 Як я дізнаюся, чи є у мене ВІЛ? 

Здати тест на ВІЛ - це єдиний спосіб дізнатися, чи є у твоєму 
організмі вірус.

Існує кілька видів тестів на ВІЛ. Деякі з них проводять на основі 
аналізу крові, інші перевіряють слину з ротової порожнини.

Тести, які використовуються сьогодні, можуть виявити ВІЛ, навіть 
якщо термін інфікування становить усього місяць. Раніше для того, 

щоб отримати точний діагноз, потрібно було чекати три місяці з 
моменту ймовірного інфікування.

Якщо результат тесту «позитивний», це означає, що у тебе є ВІЛ. 
Якщо тест «негативний», то вірусу немає. Використання деяких 
видів тестів припускає, що у випадку «позитивного» діагнозу 
потрібно зробити додаткове дослідження 

Зазвичай, коли ти йдеш здавати тест на ВІЛ, то можеш 
поговорити з кимось і поставити будь-які запитання, що тебе 
хвилюють. Людина, яка буде брати аналіз, розповість тобі про 
те, як проводиться тест, а також, як і коли ти зможеш отримати 
результати.

 Як передається ВІЛ? 

ВІЛ живе в усіх рідинах організму. У достатній для інфікування 
кількості він знаходиться в генітальних рідинах (вагінальна рідина, 
сперма і рідина заднього проходу), крові та грудному молоці.

Основні шляхи передачі ВІЛ:

• через незахищений вагінальний, анальний або оральний 
секс; 

• при спільному використанні ін’єкційного обладнання; 

• від матері до дитини під час вагітності, народження або 
грудного вигодовування.

Якщо люди, що живуть з ВІЛ, вживають ефективні медикаменти, 
кількість вірусу в їхній крові значно знижується. Таким чином, 
ризик зараження ВІЛ стає вкрай низьким.

Також відмінним захистом від передачі ВІЛ під час сексу є 
презервативи.

Якщо ти вживаєш наркотики, то можеш знизити ризик зараження 
ВІЛ або іншими інфекціями, просто використовуючи стерильні 
голки або інше ін’єкційне обладнання.
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При поцілунку, обіймах, стисканні рук ВІЛ-позитивній людині або 
за будь-яких інших звичайних соціальних контактів інфікування 
бути не може. Також неможливо отримати ВІЛ, просто 
перебуваючи поруч з ВІЛ-позитивною людиною або користуючись 
з нею одними столовими приборами, посудом, постільною 
білизною.

ВІЛ також не передається повітряно-крапельним шляхом або 
через слину.
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