
- Управління соціального 
служіння ПЦУ Елеос-Україна

“В наш час проблема зі СНІД стоїть 
надзвичайно гостро. Ця хвороба не лише 
стрімко розповсюджується, уражаючи все 
більше людей, але є також певним 
«лакмусовим папірцем» для виявлення нашого 
милосердя.
У суспільстві нерідко презирливо та 
зневажливо ставляться до людей із цим 
захворюванням, через розповсюджені міфи 
цураються навіть розмовляти з ними та 
перебувати в одному приміщенні.
Але Спаситель учив бути люблячими до всіх і 
християнство, в першу чергу, проявляється 
саме в цьому – у любові та посильній  
допомозі, а не у сліпому засуджені, навіть 
якщо причиною хвороби став гріх.”

Блаженнійший Митрополит Епіфаній
Предстоятель Православної Церкви України

Владико Вседержителю, Святий Царю, Ти, що 
зціляєш тілесні скорботи людей, зішли з неба 
Твою цілющу силу будь Лікарем душі і тіла 
хворих на ВІЛ/СНІД. Прийми наші усильні 
молитви, Всеблагий Царю, і, як Милосердний, 
помилуй немічних та здоров'я їм даруй. 
Простягни міцну Твою руку та вгамуй всяку 
приховану неміч. Бо Ти Бог милості, щедрот і 
людинолюбства, і Тобі славу возсилаємо 
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь. 

Куди можна звернутись
 по допомогу

Ви можете звернутися в спеціалізовану медичну установу 
– Центр профілактики та боротьби зі СНІДом – чи до 
кабінету конфіденційного/анонімного консультування і 
тестування на ВІЛ у вашому місті та районі. 
Національна лінія телефону довіри з питань 
ВІЛ/СНІДу 0-800-500-451
Медичний центр 100%ЖИТТЯ - 100percentlife.clinic
Пройди віртуальний тест, 
що визначає ризик 
інфікування ВІЛ

Життя людини – це 
Божий дар і його 

належить шанувати 
від зачаття до 

природної смерті.

- Православна Церква України

- «100% життя» - 
Мережа ЛЖВ

Християнам
про ВІЛ/СНІД

МОЛИТВА ЗА ХВОРИХ НА ВІЛ/СНІД
App Store Google play



ВІЛ і СНІД – в чому 
різниця

ВІЛ – вірус імунодефіциту людини. Він вражає і 
поступово знищує клітини імунної системи 
людини, які захищають організм від інфекцій. ВІЛ 
призводить до розвитку СНІДу впродовж 
декількох років. Але при вчасному виявленні та 
належному лікуванні цей процес може бути 
зупинений.
СНІД – синдром набутого імунодефіциту. Комплекс 
захворювань, які розвиваються внаслідок 
руйнування вірусом (ВІЛ) імунної системи.

Чому важливо 
тестуватись на ВІЛ:

ВІЛ не передається через:
- спільне використання кухонного посуду та 

побутових предметів (телефони, рушники і т. п.), 
туалету, ванної, басейну і т.п.

- їжу, приготовлену людиною, інфікованою ВІЛ;
- укуси комах або тварин;
- дотики, обійми або рукостискання;
- дружні поцілунки;
- чхання або кашель;
- домашніх тварин.

«У сучасному світі ВІЛ — більше не є вироком. 
Немає негативного сценарію, якщо ти вчасно 
дізнаєшся про свій статус. Якщо тест 
виявився негативним — молодець, продовжуй 
далі вести здоровий образ життя і регулярно 
тестуйся. Якщо тест позитивний — 
не сумуй. Єдиний негативний сценарій — 
байдуже ставлення до свого здоров’я» — 
виконавча директорка організації 
«100% життя» - Мережа ЛЖВ Анастасія Дєєва

Знання свого ВІЛ-статусу дає дві важливі 
переваги:

- У разі позитивного результату – отримати 
лікування до того, як з’являться 
симптоми, і, таким чином, продовжити 
своє життя і запобігти розвитку 
ускладнень

- Вжити запобіжних заходів, щоб не 
допустити передачі ВІЛ іншим людям 

Стигматизація – це упереджене, негативне 
ставлення до окремої людини чи групи людей, 
пов'язане з наявністю у неї/них якихось 
особливих властивостей чи ознак. Вона 
проявляється через поширення в суспільстві 
негативного ставлення до цих осіб, що пізніше 
приводить до дискримінації, як прямого 
порушення їх прав.

Тестування – Тривалий час ВІЛ-інфекція 
протікає без будь-яких клінічних проявів і лише 
лабораторний аналіз крові або швидкий тест 
може показати – інфікована людина чи ні.

Лікування –  При належному і безперервному 
лікуванні прогресування ВІЛ в організмі 
можна уповільнити до повної зупинки.
Все більше людей з ВІЛ, завдяки лікуванню, 
можуть зберігати гарне самопочуття і 
продуктивність.
ВІЛ+ людина, яка приймає лікування 
(антиретровірусну терапію - АРТ), має 
невизначене вірусне навантаження і тому не 
може інфікувати інших осіб.

Стигма спричиняє заперечення людьми своєї 
хвороби або намагання приховати її від знайомих 
чи сім'ї. Страх відчуження є причиною того, що 
ВІЛ-позитивні люди не звертаються до установ 
охорони здоров'я і вчасно не розпочинають 
відповідне лікування. 
Багато людей не знаючи, що у них є ВІЛ-інфекція, 
бояться пройти тестування.
Стигма і дискримінація, пов’язані з ВІЛ-інфекцією, 
перешкоджають ефективній боротьбі з хворобою. 
У масштабі держави вони призводять до втрати 
контролю над поширенням епідемії, через страх 
людей, що коли хтось дізнається про їх ВІЛ+ статус, 
то вони зазнають утисків та образ.

Шляхи передачі ВІЛ:
• статевий — через сексуальний контакт; 
• парентеральний (пов'язаний з порушенням 

цілісності шкіряних покривів і слизових 
оболонок) — через пряме попадання. вірусу 
в організм. Таким шляхом вірус передається 
при переливанні інфікованої крові або її 
продуктів, при трансплантації органів, при 
застосуванні в лікувальних установах 
забруднених кров'ю інструментів, при 
користуванні однією голкою або спільним 
розчином споживачами ін'єкційних 
наркотиків; 

• вертикальний — від матері до дитини під 
час вагітності, пологів або годування 
грудьми.


