
Роль прав людини у запобіганні ВІЛ/СНІДу: 
 Без дотримання прав людини не забезпечити 

загальну доступність послуг. 

 Захист прав людини – шлях до охорони 
громадського здоров’я.  

 СНІД ставить унікальні завдання і вимагає 
виняткової реакції. 

 Заходи боротьби з ВІЛ/СНІДом, які базуються на 

правах людини, є практичними й успішно 
здійснюються. 

 

Із-за низької інформованості населення про 
захворювання, відсутності системи формування навиків 

безпечної статевої поведінки, низької роботи соціально-
інформаційних служб, надання часто недостовірної, 
суперечливої, упередженої інформації значна частина 

населення України відчуває страх і дискомфорт при 
контакті з ВІЛ-інфікованими, як дорослими, так і дітьми. 

  Права людини в нашій державі не повинні бути 
просто словами і фразами з документів.  
   Підтверджено фактами з життя, що коли захищені 

права людини, інфікується менше число людей, а люди з 
ВІЛ і СНІДом і їх сім'ї успішніше справляються з 
труднощами.  

  І дотримання прав дає можливість без дискримінації 
вести гідне ЛЮДИНИ життя, приносити користь 

суспільству, допомагати тим, що потрапили в біду, 
запобігаючи негативній дії чуток про ВІЛ-інфекцію на 
суспільство.  

Необхідно, щоб основні права знаходилися в 
постійному розвитку, активно застосовувалися і тим 

самим зберігали свою актуальність в складних умовах 
сучасного світу. 

Всі ми уразливі і знаходимося в середовищі ризику 

інфікування. Про це треба пам'ятати! 
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Для забезпечення ефективної протидії ВІЛ/СНІДу всі особи, 

інфіковані чи схильні до інфікування ВІЛ/СНІДом, повинні 

мати повний спектр визнаних і забезпечених на 

міжнародному рівні прав. 
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У всьому світі продовжуються порушення прав людини 
в контексті профілактики, лікування, і наукових 
досліджень в області СНІДу.  

Ці порушення особливо стосуються людей, зачеплених 
епідемією, - ВІЛ-позитивних і їх близьких, а також 

уразливих груп.  
Уразливі групи до ВІЛ/СНІДу – це люди, які мають 

підвищену вірогідність увійти до небезпечного контакту з 

ВІЛ-інфекцією і/або, мають вірогідність особливо 
постраждати від тяжких наслідків ВІЛ/СНІДу. 

Уразливість створюється цілим рядом економічних, 

культурних, соціальних чинників, таких як бідність, 
безправ'я, дискримінація, вороже ставлення суспільства, 

відсутність доступу до інформації, медичної, соціальної і 
психологічної допомоги. Це все наше суспільство. 

Правова захищеність пацієнта базується на основі 

Конституції України,  Міжнародній конвенції про права 
людини, Законів України «Про охорону праці»,  «Основи 

законодавства України по охороні здоров’я». «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 
запобігання розповсюдженню синдрому імунодефіциту 

(СНІД) і соціальному 
захисті населення».  
    Дискримінаційні закони 

по відношенню до людей, 
що живуть з ВІЛ/СНІД, 

відсутні. Але в Україні 
часто порушуються права 
людини.  

Відомі численні факти 
порушення положень 

Закону України «Про 
попередження зараження 

синдромом придбаного імунодефіциту і соціальний захист 

населення», особливо частини, де мова йде про права 
людини з ВІЛ.  

 

 

Серед них право на: 
 Недискримінацію та рівноправний захист з 

фактичним статусом ВІЛ-інфікованого чи з 

підозрою на це захворювання; 
 Доступ до ефективних й обґрунтованих 

профілактичних послуг з ВІЛ/СНІДу; 
 Доступність антиретровірусного лікування, у тому 

числі попередження передачі ВІЛ/СНІДу від матері 

до дитини; 
 Відповідні правові гарантії в системі 

кримінального судочинства, особливо вони 

необхідні тим, хто частіше за інших наражається 
на ризик інфікування ВІЛ/СНІДом; 

 Вибір місця проживання та міграцію; 
 Пошук й отримання притулку; 
 Медичну допомогу без примусу з гарантією 

конфіденційності; 
 Свободу думки та слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань, а також на вільне 
отримання та оприлюднення інформації  про 
ВІЛ/СНІД; 

 Умови праці, в яких враховується статус ВІЛ-
інфікованого; 

 Шлюб і створення сім’ї; 

 Доступність освіти, в тому числі для ВІЛ-
інфікованих дітей; 

 Доступній життєвий рівень, необхідний для 
збереження здоров’я, у тому числі гідні умови 
проживання, соціальний захист; 

 Свободу від катувань, жорстокого, нелюдського та 
такого, що принижує гідність, поводження чи 

покарання.  
 
 


