
            Сьогодні, 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
Цей день вперше почали відзначати 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Головна мета 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – звернути увагу суспільства на цю проблему. 

Символом боротьби із СНІДом є червона стрічка. Ідея створення червоної стрічки була прийнята групою «Visual AIDS». 

Червона стрічка – символ нашого співчуття, підтримки і надії на майбутнє без Сніду.  

У Відокремленому структурному підрозділі «Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» 

приділяють велику увагу профілактиці цієї «чуми ХХІ століття». Провели виховні заходи,  присвячені даній тематиці та гурткове засідання з 

біології.  

Психолого-соціальна служба коледжу спільно з медичною сестрою до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ та толерантного ставлення до 

хворих на СНІД і ВІЛ інфікованих проводить тренінгове заняття - онлайн анкетування на виявлення знань про ВІЛ інфекцію. Захід проходив 

протягом дня з посиланням на онлайн анкету. Бережіть себе і близьких.  

Одним з днів, який відзначається під час Глобальної акції «16 днів проти ґендерного насильства» є 1 грудня - 

Всесвітній день боротьби із СНІДом. Вперше його було відзначено в 1988 році за ініціативи Всесвітньої організації 

охорони здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної 

терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД. Програми попередження та протидії ВІЛ/СНІД для 

того, щоб бути ефективними, мають враховувати особливості чоловіків та жінок, тобто ґендерну складову. Такий 

підхід має запроваджуватися в програми протидії ВІЛ/СНІД на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

Це завдання вже сформульоване в Національному плані дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних 

зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про 

виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, який був 

затверджений Урядом 5 вересня 2018 року. 

Так, Національним планом передбачено включення та врахування ґендерної складової під час розроблення проекту Загальнодержавної цільової 

соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019—2023 роки (пункт 45).  


