Прес-реліз
управління охорони здоров’я Дніпровської районної
в м. Києві державної адміністрації
до Всесвітнього Дня боротьби проти СНІДу
1 грудня 2014 року
В рамках проведення заходів до Всесвітнього Дня боротьби проти СНІДу
в Дніпровському районі міста Києва проводиться з 01.12.2014 року по
31.12.2014 року місячник боротьби проти СНІДу.
В 2014 році місячник боротьби проти СНІДу проводиться під гаслом
«Досягнення нульової відмітки: нуль нових ВІЛ-інфекцій. Нуль дискримінації.
Нуль смертей внаслідок СНІДу», а це означає рішучість дій в запобіганні та
профілактиці захворювання мешканців району на ВІЛ/СНІД.
Дана акція проводиться з метою удосконалення профілактичної роботи
по запобіганню захворювання на ВІЛ/СНІД серед населення району,
покращення доступу мешканців району з профілактики ВІЛ-інфікування,
особливо вразливих верств населення, осіб з ризикованою поведінкою та
підвищення поінформованості населення району про ВІЛ/СНІД і сприяння
прогресу у профілактиці ВІЛ/СНІДу.
Ознаки та симптоми
Симптоми ВІЛ варіюються в залежності від стадії інфекції. Протягом
кількох перших місяців люди з ВІЛ, як правило, найбільш заразні, але багато з
них дізнаються про свій статус лише на більш пізніх стадіях. Протягом кількох
перших тижнів після інфікування у людей може не з'являтися ніяких симптомів
або розвинутися грипоподібні хвороба, включаючи лихоманку, головний біль,
висип або біль у горлі.
У міру того як інфекція поступово послаблює імунну систему, у людей
можуть розвиватися інші ознаки і симптоми, такі як опухлі лімфовузли, втрата
ваги, лихоманка, діарея і кашель. При відсутності лікування у них можуть
розвинутися такі важкі хвороби, як туберкульоз, криптококовий менінгіт, такі
онкологічні захворювання, як лімфоми і саркома Капоші, та інші.
Передача інфекції
ВІЛ може передаватися при незахищеному і тісному контакті з різними
рідинами організму інфікованих людей, такими як кров, грудне молоко,
насіннєва рідина та вагінальні виділення. Люди не можуть заразитися при
звичайних повсякденних контактах, таких як поцілунки, обійми і потиск рук,
або при спільному користуванні особистими предметами і вживанні продуктів
харчування або води.
Шляхи передачі ВІЛ включають наступні:
* Незахищений анальний або вагінальний секс з ВІЛ-інфікованим партнером;
* Передача інфекції від матері дитині під час вагітності, пологів або грудного
вигодовування;
* Переливання ВІЛ-інфікованих продуктів крові;
* Спільне використання зараженого обладнання для ін'єкцій, інструментів
для татуювання та проколювання шкіри і хірургічного обладнання.

Фактори ризику
При деяких формах поведінки люди піддаються підвищеному ризику зараження
ВІЛ. Такі форми поведінки включають наступні:
* Незахищений анальний або вагінальний секс;
* Наявність іншої інфекції, що передається статевим шляхом, такий як
сифіліс, герпес, хламідіоз, гонорея та бактеріальний вагіноз;
* Спільне користування зараженими голками, шприцами та іншим
інфікованим обладнанням і розчинами наркотиків для ін'єкційного споживання;
* Небезпечні ін'єкції, переливання крові, медичні процедури, що включають
нестерильні розрізи або проколювання;
* Випадкові травми від уколу голкою, в тому числі серед працівників охорони
здоров'я.
Діагностування
Тест на ВІЛ дозволяє визначити інфекційний статус шляхом виявлення
наявності або відсутності антитіл на ВІЛ у крові. Антитіла виробляються
імунною системою людини для боротьби з чужорідними патогенними
мікроорганізмами. У більшості людей спостерігається "серонегативном вікно" період від 3 до 12 тижнів, протягом якого антитіла до ВІЛ вже виробляються,
але поки ще не виявляються. Цей ранній період інфекції є часом найбільшою
інфектівності, проте передача інфекції може відбутися на будь-якій стадії
інфекції. Для підтвердження результатів тесту необхідно провести повторне
тестування через три місяці - час, достатній для вироблення антитіл у
інфікованої людини.
Люди повинні погоджуватися на тестування на ВІЛ, і їм необхідно
забезпечувати відповідне консультування. Результати тесту на ВІЛ повинні бути
конфіденційними, а після тесту кожній людині має бути надане консультування
з подальшими доглядом, лікуванням і заходами профілактики у разі потреби.
Начальник управління охорони здоров’я
Дніпровського району м. Києва,
Заслужений лікар України
Контакти:
Мітлошук Аркадій Петрович –
районний позаштатний інфекціоніст
тел. 295-39-49

Д.Т.Карабаєв

