ПАМ'ЯТКА
Міфи та реальність про ВІЛ-інфекц ію/СНІД
Хвороба з назвою СНІД прогресує щороку т а забирає житт я мільйонів людей. Для СНІДу не існує
перешкод, він однаково вражає чоловіків, жінок і діт ей. На планет і 40 мільйонів людей на
сьогоднішній день інфіковані ВІЛ. Хвороба СНІД викликаєт ься ВІЛ - вірусом імунодефіциту
людини. Інфікованих людей називают ь ВІЛ-позит ивні. Прот е лише кінцева ст адія хвороби
називаєт ься СНІД - Синдром набутого імунодефіцит у людини.
Дуже важливо знати, як перед ається ВІЛ, і, як від нього захиститися.
ВІЛ перед ається трьома чітко визначеними шляхами:
1. ВІЛ може передат ися при незахищеному статевому контакті, якщо один із парт нерів є
носієм. Тому необхідно захищат ися і правильно користуватися чоловічими та жіночими
презервативами.
2. ВІЛ може передават ися через кров: переливання зараженої крові, використання
бруд них шприців під час прийому наркотиків, бруд ні голки, пірсинг, татуювання,
використання забруд неного, зараженого кров'ю леза. Тому вкрай важливо
використовувати од норазові голки та леза. Дост ат ньо вимит и в гарячій воді руки або
об'єкти, на які пот рапила кров.
3. ВІЛ може перед аватися від ВІЛ-позитивної матері д о дитини під час вагітності,
пологів або год ування груддю. Якщо ВІЛ-позит ивна мат ір вирішит ь народит и дит ину, лікар
зможе надат и інформацію про т е, яке лікування існує на сьогоднішній день, що знижує ризик
зараження дит ини. Таким чином існує лише т ри шляхи зараження ВІЛ: ст ат евим шляхом, через
кров т а від мат ері до дит ини, а решт а шляхів про які ви может е почути - лише домисли.
Наступні тверд ження є істинною правд ою:
Шкіра незд оланний бар'єр для ВІЛ.
Такі комахи, як комарі, не переносять ВІЛ.
Можна торкатися, обніматися, ц ілуватися із ВІЛ-позитивною людиною, можна носити
одяг ВІЛ-позитивної люд ини.
Можна користуватися предметами та пристроями, туалетом, д ушем, білизною разом із
ВІЛ - інфікованою люд иною.
ВІЛ не можна вдихнути, не має його в сльозах, поту, слині, не можливо заразитися
доторкнувшись д о зараженої люд ини.
Знати - означає уперед ити!
Тести - єдина можливіст ь виявит и чи заражена ВІЛ людина чи ні. Цей т ест допомагає виявит и
ВІЛ за декілька років до т ого як розів'єт ься хвороба і здійснюєт ься через прост ий аналіз крові. В
Україні ст ворені цент ри анонімної т а безкошт овної консультації, де є можливіст ь пройти т ест .
Знання про наявніст ь хвороби дає можливіст ь своєчасно почат и адекват не лікування т а
попередит и її розвит ок і прогресування. Ефект ивніст ь лікування полягає в т ому, що зменшуєт ься
кількіст ь вірусу в крові. Таким чином, можна жит и з вірусом і жит и звичайним житт ям. Прот е,
важливо не забуват и про заходи безпеки, про які вже йшла мова.
ВІЛ-інфікований - ти не самотній!

Сьогодні лікування, нажаль, не може привест и до одужання, прот е, воно може повернут и до
нормального рит му житт я, оскільки лікування попереджує розмноження вірусу т а розвиток
хвороби.
Різні мет оди лікування СНІДу мают ь побічні ефект и. Щоб лікування було ефект ивним не можна
вживат и алкоголь, наркотики, не можна палит и. Необхідно буде регулярно відвідуват и лікаря.
Слід пам'ят ати, що якщо ти ВІЛ-інфікований - ти не самотній. Необхідно приєднатися до
групи ВІЛ-позит ивних людей, користуючись асоціаціями, цент рами т ощо. У жодному разі ВІЛ не
може ст ати перешкодою при прийомі на роботу або ст ати причиною припинення т рудової
діяльност і. ВІЛ-позитивна люд ина не зобов'язана ставити до від ома роботодавця про
свій статус.
ВІЛ може т оркнутися кожного, т ому важливо надават и ВІЛ-інфікованим психологічну підтримку.
ВІЛ-позит ивна людина має право: вест и особист е житт я, мат и друзів, одержуват и інформацію і
освіту. Людина має право жит и!

