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НА СТОРІНКАХ ЦІЄЇ БРОШУРИ 
ВИ ЗНАЙДЕТЕ КОРИСНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО:

ВІЛ-інфекцію та СНІД; 

уразливі до ВІЛ групи населення;

як можна вберегтися від інфікування ВІЛ, які екстрені 
заходи треба вжити для запобігання інфікування ВІЛ 
при виконанні службових обов’язків;

постконтактну профілактику, та у яких випадках вона 
призначається і для чого;

лікування ВІЛ-інфекції в Україні.

Службова діяльність працівників 
правоохоронних органів безпосередньо 

пов’язана із взаємодією з людьми, що не завжди 
є безпечним, оскільки під час виконання своїх 
професійних обов’язків правоохоронець має 
ризик контактувати з кров’ю інших людей. 

Метою даної брошури є надання інформації 
працівникам правоохоронних органів про ВІЛ-
інфекцію, можливі ризики інфікування під час 
несення служби, поведінку у випадках виникнення 
ситуацій, пов’язаних із можливою небезпекою 
інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).  
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Станом на 1 квітня 2010 року в Україні зареєстровано понад 167 883 ВІЛ-
інфікованих громадян, в т.ч. 33 003 випадків СНІДу та 18 819 смертей від 

захворювань, зумовлених СНІДом. 
Проте ці дані не відображають реальний масштаб епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. 
Оновлені оцінки стосовно ВІЛ/СНІД в Україні засвідчують, що в Україні проживає 
360 тисяч людей, віком від 15 років і старше, інфікованих ВІЛ. Цей показник є 
одним з найвищих в європейському регіоні і на початок 2010 року становить 1,33% 
дорослого населення. 
Завдяки спільним зусиллям усіх організацій, зацікавлених у розвитку та реалізації 
стратегії Зменшення Шкоди, вдалося знизити темпи епідемії ВІЛ/СНІД серед 
споживачів ін’єкційних наркотиків. Проте на сьогодні в Україні, починаючи з 2008 
року, статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції є домінуючим.

ПАМ’ЯТАЙ: ВИКОНАННЯ ПРАВИЛ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ, ЗНАННЯ 
ПРО ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ ВІЛ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА РОБОЧОМУ 

МІСЦІ, ЗНАЧНО ЗНИЖУЮТЬ РИЗИК ІНФІКУВАННЯ!

ТУРБОТА ПРО СЕБЕ,  
ПРО СВОЄ ЗДОРОВ’Я
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ВІЛ-ІнфЕкцІЯ І СнІД

ВІЛ – вірус імунодефіциту людини. Він є збудником захворювання, яке 
називається ВІЛ-інфекція. Основна особливість ВІЛ-інфекції — переважне 
ураження імунної системи, через що організм людини з часом стає беззахисним 
навіть перед порівняно нешкідливими мікроорганізмами, а також злоякісними 
пухлинами. Кінцевою стадією розвитку ВІЛ-інфекції є СНІД.

СНІД – це синдром (у хворих з’являються різні симптоми чи ознаки хвороби) 
набутого (виникає внаслідок інфікування) імуно (вражає захисну систему людини, яка 
бореться з хворобами) дефіциту (імунна система не працює належним чином). На 
фоні ослабленої імунної системи у людини розвиваються супутні захворювання, такі 
як пневмоцистна пневмонія, саркома Капоші, грибкові ураження та багато інших.  

У ДОСТАТНІХ ДЛЯ ІНФІКУВАННЯ КІЛЬКОСТЯХ ВІЛ МІСТИТЬСЯ В: 

•	крові;
•	спермі;
•	вагінальному секреті;
•	грудному молоці.

ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ ВІЛ: 

•	парентеральний (через кров);
•	статевий;
•	вертикальний (від матері до дитини).
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ПРОЯВИ ВІЛ-ІнфЕкцІЇ

ПЕРШИМИ СИМПТОМАМИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ Є:

•	підвищення температури тіла періодично протягом тривалого часу до 37,5—38°С;
•	збільшення лімфатичних вузлів;
•	підвищена пітливість;
•	стомлюваність, слабкість;
•	безпричинне зниження ваги;
•	безпричинний пронос (діарея) протягом тривалого часу.

CЛІД ПАМ’ЯТАТИ, ЩО БІЛЬШІСТЬ ВИПАДКІВ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ 
ПРОТІКАЄ БЕЗСИМПТОМНО І ВИЯВЛЯЄ СЕБЕ ЛИШЕ НА СТАДІЇ СНІДУ.

Протягом 10—12 років (інколи швидше) ВІЛ-інфекція переходить в стадію СНІДу 
(синдрому набутого імунодефіциту), при якому різко проявляються наслідки 
низького імунітету. 

На стадії СНІДу людина починає часто хворіти на простудні захворювання, герпес, 
може захворіти туберкульозом, запаленням легенів. У хворого виявляються 
хвороби, які в звичайних умовах не розвиваються.
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РИЗИк ВІЛ-ІнфЕкцІЇ

СТУПІНЬ РИЗИКУ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАСТУПНИХ ОБСТАВИН:

•	наявності ВІЛ у крові та інших біологічних рідинах;
•	концентрації вірусу у крові та інших біологічних рідинах;
•	кількості (об’єму) крові або іншої біологічної рідини, що потрапила в організм;
•	глибини травмування та часу контакту з небезпечним матеріалом при уколі;
•	несвоєчасного застосування профілактичних заходів після небезпечного контакту.

ПРИ ВИКОНАННІ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ  
РИЗИК ІНФІКУВАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ ІСНУЄ:

•	при контактах крові, або інших біологічних рідин (слини, сечі) з видимими 
домішками крові, із пошкодженою шкірою;

•	при попаданні крові, або інших біологічних рідин (слини, сечі) з видимими 
домішками крові, на слизові оболонки;

•	при уколах та порізах предметами, забрудненими інфікованою кров'ю.

ПОЗА СЛУЖБОЮ РИЗИК ІНФІКУВАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ ІСНУЄ:

•	при використанні чужих, забруднених кров’ю засобів для гоління та 
нестерильного ін’єкційного інструментарію;

•	при незахищених статевих контактах (без презерватива);
•	від матері до дитини під час вагітності, в пологах і при годуванні груддю.
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НЕ МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ ПРИ:

•	рукостисканнях;
•	дружніх поцілунках, дотиках та обіймах;
•	нежитю або кашлі;
•	спільному використанні загального посуду й інших предметів побуту (рушники, 

серветки, столові прилади і т.д.), телефонів, туалетів, ванн, басейнів тощо;
•	укусах комарів чи інших комах (випадків інфікування ВІЛ не зареєстровано).

ВЛАСТИВОСТІ ВІЛ

ВІЛ ЗБЕРІГАЄ СВОЇ ВЛАСТИВОСТІ:

•	у забрудненому шприці із залишками крові – 28–30 днів;
•	у рідкому середовищі (наприклад, у розчинах наркотиків)  

при температурі 23–27°С – 7–15 днів;
•	за межами організму та рідкого середовища – протягом 1 доби;
•	у тілі померлої людини – до 3-х діб;
•	у замороженій крові – до 10 років.

ВІЛ ГИНЕ:

•	при температурі 56°С протягом 30 хвилин;
•	при ультрафіолетовому опроміненні та кип’ятінні (100°С) гине практично миттєво;
•	під впливом прямих сонячних променів протягом доби;
•	при використанні всіх відомих дезінфікуючих засобів. 
Після інфікування вірус активно починає розмножуватися. Але для того, щоб з ним 
боротися, імунна система повинна виробити спеціальні антитіла, які є унікальними 
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проти кожного мікроорганізму. Час, який необхідний для того, щоб виробити 
достатню кількість цих антитіл, а саме їх визначають при здачі тесту на ВІЛ, 
називається періодом «вікна». У цей період людина може інфікувати інших, але при 
обстеженні результат тесту буде негативним. Період «вікна» триває у більш ніж 90% 
інфікованих близько 3-х місяців.

Хвороба нічим не виявляє себе приблизно від 2-х до 12-ти років, і ВІЛ-інфікований 
весь цей час анітрохи не відрізняється від будь-якої здорової зовні людини, але є 
джерелом інфекції вже починаючи з першого тижня після інфікування.

УРАЗЛИВІСТЬ ДО ВІЛ

ВІЛ-уразливі групи населення – це люди і групи людей, які ризикують інфікуватися 
ВІЛ у результаті ведення небезпечного способу життя, небезпечної поведінки або у 
зв’язку з  професійним ризиком. 

РИЗИК, ПОВ'ЯЗАНИЙ ІЗ СПОСОБОМ ЖИТТЯ ТА ПОВЕДІНКОЮ:

•	вживання ін’єкційних наркотиків спільними забрудненими шприцами і голками;
•	часта зміна статевих партнерів та секс без презерватива;
•	захоплення татуюваннями та пірсінгом (проколами шкіри для носіння прикрас).

СПОЖИВАЧІ ІН’ЄКЦІЙНИХ НАРКОТИКІВ (СІН) ТА ЖІНКИ КОМЕРЦІЙНОГО 
СЕКСУ (ЖКС) – НАЙБІЛЬШ ВІЛ-УРАЗЛИВІ ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ, ЧИЙ РИЗИК 

ПОВ'ЯЗАНИЙ ІЗ ПОВЕДІНКОЮ ТА СПОСОБОМ ЖИТТЯ.
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РИЗИК, ПОВ'ЯЗАНИЙ З ПРОФЕСІЄЮ, – ЦЕ КОНТАКТ ІЗ КРОВ’Ю  
ТА ІНШИМИ БІОЛОГІЧНИМИ РІДИНАМИ:

•	під час медичних процедур, ін’єкцій та операцій;
•	при проведенні маніпуляцій у косметологічних кабінетах;
•	при затриманні і обшуку ВІЛ-інфікованих людей, а також при контакті з 

інструментами, якими ці люди користувались (шприці, голки, інші колючі і ріжучі 
інструменти чи предмети).

ПРАЦІВНИКИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, МЕДИКИ –
ВІЛ-УРАЗЛИВІ ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ, РИЗИК ЯКИХ ПОВ'ЯЗАНИЙ ІЗ ПРОФЕСІЄЮ.

ВІЛ-ІнфЕкцІЯ ТА СЛУЖБОВІ ОБОВ’ЯЗкИ

Найбільш небезпечною є вірогідність інфікування працівників правоохоронних 
органів у процесі проведення затримань, при контакті з особами, які проявляють 
агресивність або нанесли собі навмисні каліцтва, з розлитою кров’ю або іншими 
біологічними рідинами. 

ВИСОКИЙ РИЗИК ІНФІКУВАННЯ МОЖЕ НЕСТИ:

•	поранення або укол предметами, які можуть містити залишки крові  
ВІЛ-інфікованої людини;

•	попадання крові або іншої біологічної рідини на відкриту пошкоджену (подряпини, 
рани) або запалену (дерматити, алергія, висипання) шкіру;

•	попадання крові або іншої біологічної рідини на слизові оболонки очей, порожнини 
рота і носа.
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СЛУЖБА В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ ТАКОЖ ПОВ'ЯЗАНА З 
ПРОВЕДЕННЯМ ОСОБИСТИХ ОБШУКІВ ГРОМАДЯН І ПРИМІЩЕНЬ. 
ПРАЦІВНИКАМ РЕКОМЕНДОВАНО СЛІДУВАТИ НАСТУПНИМ ПРАВИЛАМ:

1. Перед проведенням заходу заклеювати пластиром всі уражені місця і 
подряпини на шкірі.

2. Під час обшуку або огляду одягати шкіряні рукавички, особливо в разі огляду 
тих місць, де можливий ризик пошкодження шкіри.

3. Одягати додатково гумові рукавички у випадку, якщо існує можливість контакту 
з кров'ю або іншими біологічними рідинами організму.

4. Якщо можливо «використовувати очі, а не руки» – дивитися, а не чіпати. 
Наприклад, якщо під столом підклеєний який-небудь предмет, то спочатку 
необхідно добре розглянути, лише потім доторкатися.

5. Особливо обережно потрібно оглядати одяг. Там, де це можливо, 
запропонувати громадянинові самому звільнити кишені або самостійно 
прощупати свій одяг.

6. Всі вилучені речі, в першу чергу гострі, з ознаками забруднення кров'ю, 
необхідно за дотриманням правила безпеки помістити в контейнер. 
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У	ВИПАДКУ	ВИНИКНЕННЯ	СИТУАЦІЇ, ЯКА МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО РИЗИКУ 
ІНФІКУВАННЯ (ПОШКОДЖЕННЯ ШКІРИ АБО СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ,  
ПОТРАПЛЯННЯ КРОВІ АБО ІНШИХ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН), ПРАЦІВНИК  
ПОВИНЕН КОЖНОГО РАЗУ ЗДІЙСНЮВАТИ НАСТУПНІ ЗАХОДИ: 

•	Якщо травма з пошкодженням шкіри – промити місце пошкодження з милом. 
Якщо під рукою є аптечка, то травму шкіри обробити 70% розчином спирту 
або 3% розчином перекису водню, або 3–5% спиртовим розчином йоду; потім 
промити водою з милом і  знову обробити (70% розчином спирту або 3% розчином 
перекису водню, або 3–5% спиртовим розчином йоду); на рану накласти пластир, 
пов'язку. Не рекомендується власноруч видавлювати кров із рани.

•	У разі попадання крові або іншої біологічної рідини сторонньої людини в очі, 
ротову або носову порожнину – ретельно промити очі (не терти!) або ніс, 
прополоскати рот проточною водою. Якщо під рукою є аптечка – прополоскати 
ротову порожнину 70% розчином спирту, а очі закапати розчином альбуциду.

•	Повідомити керівництво. Негайно звернутися до медичних працівників для 
надання невідкладної допомоги, дезінфекції місця травми і оформлення 
документів, потім в кабінет довіри або найближчий Центр з профілактики і 
боротьби зі СНІДом для вирішення питання про призначення профілактичного 
лікування.
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НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ, ЩО РИЗИК ІНФІКУВАННЯ  
ПРИ РІЗНИХ ТРАВМАХ РІЗНИЙ:

Високий ризик інфікування – при порізі предметом з видимими слідами крові, 
при уколі порожнистою голкою (для внутрішньовенних ін'єкцій) великого діаметру, 
при попаданні інфікованої крові безпосередньо в кровотік, при попаданні великого 
об'єму крові на слизову оболонку очей.

Низький ризик інфікування – при попаданні крові або інших біологічних рідин на 
неушкоджену шкіру, при контакті з сечею, сльозами без видимої домішки крові.

Оцінка ступеня ризику має вирішальне значення для вирішення питання про 
призначення профілактичного медикаментозного лікування – постконтактної 
профілактики.  

ПАМ’ЯТАЙТЕ! КРІЗЬ НЕУШКОДЖЕНУ ШКІРУ ВІЛ НЕ ПРОНИКАЄ. 
НЕБЕЗПЕЧНИМ Є КОЛИ ІНФІКОВАНА КРОВ ПОПАДАЄ НА ПОДРЯПИНИ І 

ПОРІЗИ, НА ВІДКРИТІ РАНИ, НА СЛИЗОВУ ОБОЛОНКУ ОЧЕЙ, РОТОВОЇ ТА 
НОСОВОЇ ПОРОЖНИН. 
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ПОСТкОнТАкТнА ПРОфІЛАкТИкА

Постконтактна профілактика – це прийом антиретровірусних препаратів протягом 
4-х тижнів з метою попередження інфікування людини, яка мала контакт високого 
ризику з потенційно ВІЛ-інфікованим матеріалом.

Постконтактна профілактика проводиться антиретровірусними препаратами, які 
запобігають розмноженню вірусу імунодефіциту людини.

Потрапляючи в організм здорової людини, вірус імунодефіциту людини вже через 
2 години починає вражати клітини лімфатичної системи, а через 72 години він вже 
значно розповсюджується по лімфатичним шляхам і кровотоку.

Рекомендовано звернутися за допомогою до лікаря-інфекціоніста в Центр з 
профілактики та боротьби зі СНІДом якнайшвидше – краще протягом першої 
доби після отримання травми, але не пізніше 72 годин після настання травми. Чим 
раніше почати профілактичне лікування, тим ефективніше воно буде.

Якщо невідоме джерело матеріалу (кров, біологічні рідини, наркотичний розчин) або 
ВІЛ-статус людини, з якими відбувся небезпечний контакт, – то вони вважаються 
потенційно ВІЛ-інфікованими, доки не будуть отримані результати тесту на ВІЛ.

 РІШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ЧИ ВІДМІНУ ПОСТКОНТАКТНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 
У КОЖНОМУ ОКРЕМОМУ ВИПАДКУ ПРИЙМАЄТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 

ЛІКАРЕМ-ІНФЕКЦІОНІСТОМ.
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ЛІкУВАннЯ ВІЛ-ІнфЕкцІЇ В УкРАЇнІ

На сьогодні в Україні велика кількість ВІЛ-інфікованих отримують  
АРТ (антиретровірусну терапію) – лікування, що дозволяє зупинити розмноження 
вірусу в організмі, завдяки чому хвороба перестає прогресувати, й імунітет хворих 
поступово відновлюється. Така людина менш небезпечна з точки зору інфікування 
під час статевих контактів чи контактів з її кров'ю або біологічними рідинами. 

Антиретровірусне лікування проводиться протягом всього життя. Прийом 
медикаментів здійснюється суворо за часом з урахуванням прийому їжі. У разі 
пропуску прийому препарату можливий розвиток опору (резистентності) вірусу до 
лікування даними препаратами, тож схему лікування доведеться змінити.

 ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАТРИМАНИМИ, 
ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АРТ, НЕОБХІДНО МАТИ НА УВАЗІ, ЩО

ПРОПУСК ПРИЙОМУ АНТИРЕТРОВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ НЕДОПУСТИМИЙ!

У разі контакту з кров'ю людини, яка одержує АРТ, постконтактна профілактика 
призначається з урахуванням препаратів, які отримує людина.

 ПАМ’ЯТАЙТЕ! ГОЛОВНИМ У ПРОФІЛАКТИЦІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ Є ЗНАННЯ, 
ОСОБИСТА ПИЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!
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СЬОГОДНІ В УКРАЇНІ СТАТЕВИЙ ШЛЯХ ПЕРЕДАЧІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ Є 
ПЕРЕВАЖАЮЧИМ! БУДЬТЕ УВАЖНІ У ВИБОРІ СЕКСУАЛЬНОГО ПАРТНЕРА! 

ПРИ КОЖНОМУ СТАТЕВОМУ КОНТАКТІ ВИКОРИСТОВУЙТЕ  ПРЕЗЕРВАТИВ! 

ДОВІДкОВА ІнфОРМАцІЯ

Телефон	національної	лінії	з	питань	ВІЛ/СНІД:

0	800	500-450-10 (анонімно, безкоштовно)
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АДРЕСИ ТА кОнТАкТИ цЕнТРІВ  
З ПРОфІЛАкТИкИ І БОРОТЬБИ ЗІ СнІДОМ:

в	Києві:

Український	центр	з	профілактики	і	боротьби	зі	СНІДом	МОЗ	України
03038, м. Київ, вул. Амосова, 5 
Тел./факс: +38 (044) 275 46 17, 270 48 14 
E-mail:  ukraids@ukrpost.ua

Київський	обласний	центр	з	профілактики	і	боротьби	зі	СНІДом
04107, м. Київ, вул. Баговутівська, 1, каб. № 50 
Тел.:  +38 (044) 489 41 11 
Факс:  +38 (044) 489 41 11 
E-mail:  cesp@bg.net.ua

Київський	міський	центр	з	профілактики	і	боротьби	зі	СНІДом
(на території Київської міської клінічної лікарні №5) 
03115, м. Київ, вул. Відпочинку, 11 
Тел.:  +38 (044) 450 82 55, 450-96-15, 409-20-80 
Факс:  +38 (044) 424 10 09 
E-mail: kmkl5@health.kiev.ua   kmkl5@mail.ru
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в	Кіровограді:

Кіровоградський	обласний	центр	з	профілактики	і	боротьби	зі	СНІДом
25013, м. Кіровоград, вул. Комарова, 1 
Тел.:  +38 (0522) 37 01 97 
Факс:  +38 (0522) 37 01 88 
E-mail: kirovogradspid@mail.ru

в	Харкові:

Харківський	обласний	центр	з	профілактики	і	боротьби	зі	СНІДом
61044, м. Харків, вул. Боротьби, 6 
Тел.:  +38 (057) 392 09 08, 713 44 71  
Факс.:  +38 (057) 392 09 08 
E-mail: aidsic@mail.ru
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Місія AFEW 

«СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West, AFEW) – голландська неурядова 
гуманітарна організація, що здійснює свою діяльність в галузі охорони громадського 
здоров’я, мета якої – знизити вплив ВІЛ-інфекції у Східній Європі і Центральній Азії. 
AFEW застосовує новаторські та проактивні підходи і активно сприяє обміну знань на 
міжнародному та регіональному рівнях. Працюючи з державними та недержавними 
партнерськими організаціями, за участі і для блага людей, які живуть з ВІЛ, і 
співтовариств, яких торкнулася епідемія, AFEW проводить та підтримує програми, 
які спрямовані на попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції, забезпечення 
універсального доступу до лікування, догляду та підтримки, а також на привернення 
уваги до актуальних проблем з метою полегшити тягар епідемії у регіоні.

AFEW Mission Statement 

AIDS Foundation East-West (AFEW) is a Dutch, non-governmental, humanitarian, public 
health organization working in Eastern Europe and Central Asia (EECA) to reduce the 
impact of HIV and AIDS using innovative and proactive approaches and by actively seeking 
international and regional exchanges. Together with and for people living with HIV and 
affected communities, as well as non-governmental and governmental partners, AFEW 
conducts and supports programmes aimed at the prevention of HIV; universal access to 
treatment, care and support; and advocacy on the most pressing issues to alleviate the 
burden of the epidemic in the EECA region.



Питання, представлені у даному ви-
данні, можуть призначатися виключно 
для цільової аудиторії. Згадка в мате-
ріалах видання яких-небудь компаній, 
лікарських препаратів або способів 
їх застосування не означає, що AFEW 
рекомендує або віддає перевагу саме 
цим компаніям, лікарським засобам 
або способам їх застосування.

AFEW  наполегливо радить читачам і 
особам, які беруть участь у програмах 
навчання, ретельно перевіряти будь-
яку інформацію і не застосовувати на 
практиці отримані з даного джерела 
відомості без попередньої консульта-
ції фахівця.

AFEW не несе відповідальності за 
точність і повноту опублікованих 
матеріалів, а також за будь-які дії, 
зроблені внаслідок їх публікації. AFEW 
не несе юридичної і іншої відпо-
відальності за можливі наслідки ви-
користання опублікованої інформації 
третіми особами. 

Відтворення, передача, розповсю-
дження або дублювання будь-якої 
частини матеріалів, що містяться у 
публікації, допускається за умови їх 
некомерційного використання надалі. 
Посилання на «СНІД Фонд Схід-Захід 
(AIDS Foundation East-West, AFEW)» 
обов'язкове. Порушення авторських 
прав переслідуватиметься відповідно 
до законодавства України і міжнарод-
ної правової практики.

При	підготовці	брошури	були	використані	матеріали:	

1.Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого 
імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» №1972-ХІІ від 
12.12.1991 року із змінами та доповненнями.
2. Охорона здоров'я в Державному департаменті України з питань 
виконання покарань. Навчальний посібник для медичних працівників та 
психологів ДКВСУ. «СНІД Фонд Схід-Захід». – Київ, 2009. – 256 с.
3. Загальносоціальна та спеціальна профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу: 
Навчально-методичний посібник // МВС України. НАВСУ; О.М. Джужа, 
О.Ф. Гіда, Г.І. Піщенко, С.М. Корецький. – Київ, 2004. – 79 с.
4. Наказ МВС України  № 946 від 25.09.2006 року.
5. ВІЛ/СНІД та правоохоронна діяльність (методичні рекомендації) – 
Громадська організація «Центр психосоціальної реабілітації хімічно 
залежної молоді «Крок за кроком», Київський національний університет 
внутрішніх справ. – Київ, 2008.
6. Мікробіологія з вірусологією та імунологією: Підручник / пер. з рос. 
В.В. Клінченка. – Київ: Вища школа, 1992. – 431 с.

Рецензія: О.В. Головчанский, начальник ЦПП УКЗ ГУМВС України 
в Харківській області. 

Дякуємо Анатолію Волику та Костянтину Швидкому 
за допомогу у підготовці брошури. 

Контактна	інформація:	
«СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West, AFEW)
Ел.	пошта: info@afew.org
Веб-сайт: www.afew.org

© «СНІД Фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West, AFEW), 2010 р.

Всі права захищені. 

Видано при фінансовій підтримці Агентства Швеції  
з Міжнародного Розвитку (SIDA, www.sida.org).

Розповсюджується безкоштовно.

  


