
Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

 

 

За даними Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України» :                                                                                                        

Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону 

за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. Найбільш ураженими ВІЛ-інфекцією регіонами 

є Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Київська, Чернігівська 

область, а також місто Київ. 

За період 1987–2019 роки в країні зафіксовано 49 751 випадків смерті 

від захворювань, зумовлених СНІДом. 

Основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий — 65,6%.                                                                        

Вчасне діагностування ВІЛ-статуса та початок лікування — гарантує довге та 

повноцінне життя. 

Незважаючи на те, що в Україні офіційно продовжують реєструвати випадки ВІЛ-

інфекції, у тому числі випадки захворювання на СНІД, епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу в 

Україні можна буде зупинити! Наша країна впроваджує нові підходи до припинення 

поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу та має усі шанси стати позитивним прикладом у 

зниженні нових випадків ВІЛ-інфекції та зменшенні смертності від СНІДу в країні. 
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На міжнародній конференції з протидії ВІЛ/СНІД у в Нідерландах, на який було 

зібрано 15 тисяч представників з усього світу, в липні 2018 українська делегація, членами 

якої були представники Міністерства охорони здоров’я України та БО «Мережа 100 

відсотків життя», презентувала реальні кроки на національному рівні у протидії 

поширеності і подоланні ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

 

Тімоті Рей Браун став першим пацієнтом, якого вдалося вилікувати від ВІЛ 

після трансплантації кісткового мозку унікального типу. 

Він народився 11 березня 1966 року і став відомий як, перша людина, яку 

назвали «берлінським пацієнтом», адже у 2007 році його вдалося вилікувати від 

ВІЛ. 

 

Лікар, який керував лікуванням Брауна у Берліні, зазначив, що воно було 

скоріше «пострілом навмання». Процедура мала передбачати руйнування імунної 

системи Брауна, потім трансплантацію йому стовбурових клітин з мутацією гена 

CCR5, яка чинить опір ВІЛ. 

Також у 2019 році з’явилась інформація про те, що команді європейських 

вчених вдалося вилікувати пацієнта, який живе у Великій Британії від 

страшного вірусу. Зазначається, що він одужав завдяки трансплантації 

стовбурових клітин. 

Вчені тоді так і не назвали імені чоловіка, тільки було відомо, що це «пацієнт 

із Лондона», і повідомили, що ВІЛ йому діагностували у 2003 році. 

 

За останні три десятиліття вченим вдалося розробити комбінації ліків, відомих 

як антиретровірусні препарати, які стримують поширення вірусу, що дозволяє ВІЛ-

позитивним людям жити нормальним життям. 

Ми сподіваємося, що одного разу можна буде сказати: 

«Зі СНІДом покінчено!» 
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