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ІНОЗЕМНІ СЕРВЕРИ З ПИТАНЬ 

ВІЛ/СНІДу 
 

http://www.aidsmap.com/ 
Сайт створений британською просвітницькою організацією МАМ у 

співпраці з Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІДу (Іпіегпаґіопаї НІУ/ 

АІВ5 АПіапсе) і Британською асоціацією з ВІЛ (ВНІУА). Він містить 

дуже багато докладної інформації про препарати антиретровірусної 

терапії, у тому числі нові, про імунну систему, гепатити, 

опортуністичні інфекції, профілактику ВІЛ/СНІДу. Є дані про 

діяльність антиСНІДівських організацій, практичні матеріали для 

активістів (наприклад, "100 ігор в групах"). 

Інформаційна стрічка, велика кількість посилань, організованих за 

темами. Сайт систематично оновлюється. 

 

http://www.infoweb.org/ 
Олайн-бібліотека глобальної інформаційної системи з питань освіти в 

галузі СНІДу (АЕСІ5). На сайті представлена величезна кількість 

матеріалів з наукових, медичних, соціальних, політичних й інших 

аспектів ВІЛ/СНІДу. В основному, вони англомовні і надані 

американськими організаціями, проте є великий розділ, присвячений 

неамериканським та іншомовним матеріалам. 

 

http://theglobalfund.org/en/ 
Офіційний сайт Глобального фонду боротьби з СНІДом, 

туберкульозом та малярією, створеного для фінансування прориву в 

боротьбі із цими захворюваннями, які щорічно забирають життя понад 

6 мільйонів людей, і ця цифра продовжує зростати. На сайті 

представлено широке коло документів та звітів про проведену роботу, 

приймаються заявки на гранти, подається їх детальний опис. 

Вміщено відомості про боротьбу із поширенням епідемії СНІДу в 

багатьох країнах світу. Передплата на новини, що розповсюджуються 

електронною поштою. 

 

https://aidsinfo.nih.gov/ 
Офіційний сервер американського департаменту здоров'я з питань 

СНІД, боротьби з хворобою та наукових досліджень у цій галузі. На 
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сайті проводиться просвітницька робота та превентивні заходи гроти 

поширення епідемії ВІЛ/СНІДу, до того ж не лише у своїй країні. 

Наводяться загальнообов'язкові директиви щодо роботи лікарів у 

США, розглядаються принципи проведення превентивних робіт з 

попередження поширення наркотиків та ВІЛ-інфекції, передачі СНІДу 

працівниками секс-бізнесу, шляхи запобігання поширенню серед 

молоді наркотиків. Міститься матеріал про тестування громадян на 

ВІЛ, а також архів програмних документів тощо. 

 

http://www.aidslaw.ca/ 
Офіційний сайт канадської правової мережі з боротьби з ВІЛ/СНІДом, 

основний напрям роботи якої - оформлення правової бази 

регулювання відносин у галузі ВІЛ/СНІДу. Окремою ланкою роботи 

організації є правова та просвітницька діяльність серед осіб, зайнятих 

у секс-бізнесі. Здійснюється грандіозний проект щодо зміни 

законодавства Канади задля забезпечення широких прав та свобод 

працівників секс-бізнесу. 

Розпочато кампанію із залучення осіб, що вживають чи вживали 

ін'єкційні наркотики, до пропагандистської роботи з метою зниження 

рівня захворюваності на ВІЛ/СНІД серед осіб, що вживають 

наркотичні засоби. Проведено ряд спільних заходів з іншими 

організаціями у галузі охорони здоров'я. 

Описано практику роботи над створенням адвокатської служби та 

курсів підвищення кваліфікації з питань боротьби за права ВІЛ-

інфікованих. 

 

http://catie.ca/ 
Сайт канадського товариства у боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІДу. 

Товариство займається інформаційно-просвітницькою діяльністю 

серед молоді та уразливих груп, проводить широкомасштабну роботу з 

організації семінарів з питань ВІЛ - захворювань та СНІДу, польових 

зльотів для молоді. Методику цієї роботи докладно описано на сайті. 

Структура сайту: 

 

http://eurasiahealth.org/ 
Інформаційна мережа "Здоров'я Євразії" - сервер для країн 

Центральної та Східної Європи, нових незалежних країн. Займається 

поширенням безкоштовних ресурсів з проблеми ВІЛ/СНІДУ, що були 

поширені медиками для працівників своєї галузі. Містить величезну 
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базу даних спеціального медичного спрямування, проводить збір, 

переклад і розсилку інформації з питань боротьби зі СНІДом. 

 

http://www.hsph.harvard.edu/ 
Сайт Гарвардської школи людського здоров'я, яка діє вже понад 20 

років. Робота школи присвячена дослідженням, освіті та керівництву 

різноманітними програмами, що покликані зупинити епідемію ВІЛ/ 

СНІДу. Основна діяльність спрямована на дослідження розвитку ВІЛ/ 

СНІДу та розробку ефективної вакцини проти захворювання. Створена 

база волонтерів. Проекти реалізовуються у багатьох країнах світу. 

 

http://positivenation.co.uk/ 
Офіційний сайт англійської коаліції людей, які живуть з ВІЛ/ СНІД. 

Діяльність полягає у виданні для широкого кола читачів журналу з 

проблем СНІДу та здоров'я. Кожен зацікавлений має можливість 

безкоштовно роздрукувати або прочитати це щомісячне видання. 

 

http://www.hivnetnordic.org/ 
Сайт шведського Фонду боротьби з поширенням ВІЛ-інфекції  -

молодіжного   проекту   антинаркотичного спрямування.  

 

http://www.pbs.org/ 
Сайт загальнонаукового спрямування. Висвітлюється дія ВІЛ-інфекції 

на людські клітини, а також перспективи подальшого мутування 

вірусу та шляхи його недопущення. Описується дія вакцин проти 

СНІДу, наводиться перелік основних лабораторій з дослідження ВІЛ-

інфекції та звіти про їхню роботу. 

 

http://www.musarium.com/ 
Дуже цікавий мистецький сайт людей, що живуть зі СНІДом. 

Наведено життєві історії хворих, а також представлено роботи 

фотохудожників. Продемонстровано моделей, що є ВІЛ-інфікованими. 
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УКРАЇНСЬКІ САЙТИ З ПИТАНЬ 

ВІЛ/СНІДУ 

 

http://ucdc.gov.ua/ 
Сайт Українського центру контролю за соціально небезпечними 

хворобами Міністерства охорони здоров’я України 

 

http://www.moz.gov.ua/ 
Сервер Міністерства охорони здоров'я України. На ньому 

представлена інформація про реалізацію державної політики у сферах 

охорони здоров'я та благополуччя населення. Висвітлюються останні 

новини у сфері охорони здоров'я, нормативно-правові акти. 

Окремо приділено увагу актуальним проблемам ВІЛ/СНУДу.  

 

http://network.org.ua/ 
Офіційний сайт Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ. 

Представлено найбільш повну інформацію для ВІЛ-позитивних та про 

них. Висвітлено основні напрями роботи організації. 

 

http://www.aidsalliance.org.ua/ 
Міжнародний Альянс з ВІЛ-СНІДу в Україні. Він реалізовує програму 

"Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні", здійснює фінансування 

громадських програм інформування населення з даної проблеми. 

Представлено електронні версії інформаційних продуктів 

Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІДу: опис проектів Альянсу в 

Україні, свіжі новини, що стосуються ВІЛ/СНІДу, публікації Альянсу 

на цю тему, інформацію про оголошені конкурси. 

 

http://spid.dp.ua/ 
Сайт Дніпропетровської громадської організації "Центр сексуального 

здоров'я". Розміщено інформацію про поширення ВІЛ/СНІДу на 

території України. Наведено основні принципи лікування цих хвороб 

та превентивні заходи для запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу. 

Створено інтерактивну анкету на перевірку знань про ВІЛ-інфекцію, і 

кожен бажаючий має змогу перевірити свою поінформованість з даної 

проблеми. 



5 
 

http://www.antiaids.org/ 
Фонд Олены Пінчук «АНТИСПИД» 

 

http://msf.org.ua/ 
Український портал міжнародної організації «Лікарі без кордонів». 

Окрім інформації про міжнародну діяльність організації, містяться 

відомості про поширення ВІЛ-інфекції у світі та дії організації задля 

подолання. 

 

http://uisr.org.ua/ 
Український інститут соціальних досліджень. Незалежна організація, 

що проводить фундаментальні, наукові соціологічні дослідження 

актуальних проблем українського суспільства. Серед великої кількості 

проектів і досліджень, виконаних УІСД, є т що безпосередньо 

стосуються дослідження проблеми ВІЛ/СНІДу в Україні. Опрацьовано 

та представлено широкому загалу інформацію про ставлення 

населення до проблеми ВІЛ/СНІДу різних вікових груп населення 

Україна Особливу увагу привернуто до молодіжного середовища. 

 

http://www.un.org.ua/ 
Портал Організації Об'єднаних Націй в Україні. Міститься інформація 

про діяльність ООН в Україні та України в ООН. Серед різнопланової 

інформації, слід виділити розділ, присвячений питанням протидії 

поширенню ВІЛ/СНІДу як в Україні, так і у світі. Також представлено 

статистичну інформацію по Україні. Наявні посилання на Інтернет 

ресурси Всесвітньої організації охорони здоров'я при ООН та 

офіційний сайт програми ООН-СНІД. 

 

http://www.irf.ua/ua 
Портал Міжнародного фонду "Відродження". 

МФ "Відродження " є найбільшою національною доброчинною 

громадською організацією в Україні. Завдання Фонду - фінансове та 

організаційне сприяння розвитку демократичного суспільства в 

Україні шляхом підтримки та розвитку громадських ініціатив. 

Серед проектів, що розвиваються завдяки підтримці Фонду, діє 

програма охорони здоров'я. Мета програми - сприяти покращення 

рівня здоров'я населення шляхом запровадження комплексної 
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допомоги хворим на СНІД, зменшенню шкоди від вживання 

наркотиків, реформуванню сфери охорони здоров'я. 
 

http://www.aids.ua/ 
Сайт Донецького обласного товариства сприяння інфікованим, яке 

разом з міжнародними організаціями втілює в життя політику 

зупинення епідемії ВІЛ/СНІДу у донецькому регіоні. 
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Уманська районна центральна бібліотека  

м. Умань, вул. Залізняка, 2а 

Тел.: (04744) 38539, 32580, 32686 

http://umanska.jimdo.com 

e-mail: umanrcb@yandex.ua 
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