
ЗАХИСТИ 

СЕБЕ ВІД  

СНІДУ 

  
Щоб ВІЛ не потрапив 

до організму людини, 

необхідно: 

 Вводити ліки лише однора-

зовими стерильними шпри-

цами та крапельницями; 

 Медичну допомогу надава-

ти лише одноразовими сте-

рильними інструментами; 

 Обробляти рани на тілі лю-

дини  треба у спеціальних 

рукавичках; 

 Не вживати наркотиків; 

 Користуватися презервати-

вом при статевому контакті. 

ПОЧНИ БОРОТЬБУ ЗІ 

СНІДОМ ВЖЕ СЬОГОДНІ 

 



Що таке ВІЛ 

 

 

ВІЛ (англ. Human Immunodeficiency 

Virus, HIV) — вірус імунодефіциту лю-

дини, що призводить до захворю-

вання на СНІД. ВІЛ схильний до стрі-

мких мутацій. Передається через 

прямий контакт слизових оболонок 

або крові з рідиною тілесного похо-

дження, яка містить ВІЛ, як то кров, 

сперма, піхвові виділення, передсі-

м’на рідина і грудне молоко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІЛ та СНІД усюди!  

Збережи своє життя.! 

ВІЛ передається: 

СНІД — інфекційне захворювання, яке супро-

водиться тяжким порушенням діяльності іму-

нної системи, в результаті чого організм 

втрачає здатність до захисту від патогенних і 

умовно-патогенних мікроорганізмів.  

Етіологія. Збудник СНІДу — вірус імунодефіци-

ту людини (ВІЛ), чутливий до фізичних і хіміч-

них факторів. Швидко гине при нагріванні 

вище 57°С, під час кип'ятіння — миттєво, 

його легко вбивають ацетон, ефір, спирт та 

інші дезинфікуючі засоби  

   

     БОРИСЬ ПРОТИ СНІДу! 

 

Що нам відомо про 

СНІД 

• через кров, насамперед через спі-

льні шприци та голки при внутрішньо-

венному введенні наркотичних речо-

вин, а також забруднений кров'ю, не-

стерильний медичний інструмент; 

• дитині від ВІЛ-інфікованої матері - 

інфікування відбувається під час вагіт-

ності, пологів чи годуванні грудним 

молоком. 

ВІЛ не передається: 

 Через чхання, кашель, при пере-

буванні в одному приміщенні з інфіко-

ваною людиною (вірус дуже нестійкий 

і гине поза організмом людини); 

 Через укуси комах; 

 Через домашніх тварин; 

 При використанні загального посу-

ду (чашок, вилок, ложок), рушників, 

постільної білизни, телефону, унітазу, 

ванни, басейну 

 Вірус ВІЛ гине при 

кип’ятінні, від сонячного 

проміння та дезинфікуючих 

речовин. 
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