
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
Сім’я і діти

Люди, що живуть з ВІЛ, можуть створювати сім’ї і 
мати здорових дітей, в яких немає цього вірусу. Навіть 
якщо у вашої дитини виявлений ВІЛ, ефективне 
лікування дозволить йому або їй прожити нормальне, 
довге життя.

 Народження дитини без ризику передачі 
ВІЛ вашому партнеру  

Якщо ви чи ваш партнер є ВІЛ-позитивними і плануєте мати 
дитину, звичайно, ви захочете зачати її без ризику передачі вірусу 
під час сексу. Ефективне АРВ-лікування допоможе вам впоратися з 
цим завданням.

У деяких випадках ризик передачі ВІЛ-інфекції є надзвичайно 
низьким. Наприклад, статевий акт без використання презерватива 
буде безпечним при дотриманні наступних умов:

• ВІЛ-позитивний партнер приймає АРВТ. за рецептом лікаря.

• Вірусне навантаження не визначається більше шести місяців. 

• В обох партнерів немає інфекцій, які передаються статевим 
шляхом. 

• Ви займаєтесь незахищеним сексом тільки під час овуляції. 

Партнеру, в якого немає ВІЛ, можуть запропонувати АРВ-
препарати для прийому в ті дні, коли запланований незахищений 
секс для додаткової профілактики (це називається доконтактною 
профілактикою або ДКП). 

Якщо ви або ваш партнер також маєте гепатит С і плануєте 
вагітність, зверніться до фахівців системи охорони здоров’я. 
Лікування гепатиту С іноді включає в себе прийом препарату 
рибавірин, який може завдати шкоди дитині.

 Профілактика передачі ВІЛ від матері до 
дитини 

Щороку тисячі жінок, які живуть з ВІЛ, народжують абсолютно 
здорових дітей. Без лікування вірус може передаватися, але за 
правильного лікування та догляду ризик передачі ВІЛ від матері 
дитині вкрай низький. 

Передачі ВІЛ можна запобігти за допомогою:

• Прийому АРВ-препаратів під час вагітності. 

• Правильного вибору між кесаревим розтином і природними 
пологами. 

• Відмови від грудного вигодовування. 

• Призначення АРВ-препаратів новонародженому на кілька 
тижнів.

АРВ-лікування під час вагітності знижує ризик передачі ВІЛ дитині, 
зменшуючи вірусне навантаження і для матері, , аби плід зазнав 
меншого впливу вірусу в утробі й під час пологів. Крім того, деякі 
АРВ-препарати потрапляють до організму малюка через плаценту 
, запобігаючи передачі вірусу.

ВІЛ також може передаватися через грудне молоко. За наявності 
чистої питної води штучне харчування для новонародженого є 
безпечнішим. Жінки, які живуть з ВІЛ, можуть порадити вам, як 
пояснити своїй сім’ї та друзям, чому ви не годуєте малюка груддю.

Чоловіки, які живуть з ВІЛ, можуть не боятися, що передадуть ВІЛ 
дитині, якщо мати залишається ВІЛ-негативною

 Тестування ваших дітей на ВІЛ 

Якщо ви - ВІЛ-позитивна жінка, дуже важливо, аби ваші діти 
пройшли тестування на ВІЛ. В ідеалі, це має відбутися відразу 
після народження.

Якщо цього не сталося, все одно важливо провести тест на ВІЛ, 
навіть якщо це відбудеться пізніше, а діти будуть виглядати 
здоровими.

Тест може показати, що у вашої дитини немає ВІЛ. Та в деяких 
випадках дитина може мати вірус навіть без видимих симптомів 
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протягом багатьох років. Якщо результат тесту позитивний, 
організація, що відповідає за людей з ВІЛ, допоможе знайти спосіб 
розповісти дитині про діагноз.

 ВІЛ у дітей 

Завдяки старанному догляду та антиретровірусному лікуванню 
ВІЛ-позитивні діти можуть прожити нормальне, щасливе і тривале 
життя. АРВ-лікування є дуже ефективним для ВІЛ-позитивних 
дітей, тому що воно перетворює вірус на хронічне кероване 
захворювання.

Медична допомога для ВІЛ-інфікованих дітей має свої 
особливості, адже у немовлят, дітей і дорослих вірус розвивається 
по-різному, причому у дітей він прогресує швидше. Здоров’я 
вашого малюка повинне бути під наглядом у спеціалізованій 
клініці. 

ВІЛ-позитивні діти мають дізнатися про своє захворювання, але 
краще, якщо це відбудеться не відразу. Те, що ви розповісте 
дитині, залежить від її віку, рівня розвитку і готовності сприймати 
таку інформацію.

Ви можете вирішити для себе, говорити іншим людям про ВІЛ-
статус вашої дитини чи ні. Варто ретельно обміркувати це, перш 
ніж приймати будь-яке рішення. Коли дитина подорослішає, 
рішення про те, кому і як вона розповідатиме про свій ВІЛ-статус, 
вона зможе приймати самостійно. Але можливо, що для цього 
кроку їй буде потрібна ваша допомога. 
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