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Авторський колектив  КУ «Центр СНІД» ЗОР: 

 

Головний лікар  О.Д. Петровська  

 

Завідувач відділу МіО  О.В. Велигодська 

 

Завідувач поліклінічного відділення   Т.О. Тарасова 

 

Лікар-гінеколог В.П. Душейко 

 

Лікар-епідеміолог відділу МіО   В.П. Севастенков 

 

Помічник лікаря-епідеміолога відділу МіО  Т.В. Скибіна 

 

 

Зміст 

 

 

1. Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу в регіоні станом на 01.01.2017. 

2. Аналіз виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіонально-

му рівні у розрізі каскаду послуг: 

 Оціночні дані щодо чисельності представників груп ризику, числа осіб, 

які живуть з ВІЛ на регіональному рівні. 

 Консультування і тестування на ВІЛ. 

 Надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам. 

 Забезпечення лабораторного супроводу ВІЛ-інфікованих осіб. 

 Каскад послуг для ЛЖВ станом на 01.01.2017. 

 

3. Профілактичні заходи щодо попередження інфікування ВІЛ: 

 Стан впровадження замісної підтримувальної терапії в області. 

 Профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. 
 

4. Аналіз стану епідемії ВІЛ-інфекції у регіоні за показниками Національно-

го плану МіО, затвердженими наказом Державної служби України соцзахворю-

вань від 15.01.2015  № 2.  

 Таблиця показників  Національного плану МіО. 

 Комплексна оцінка показників Національного плану МіО. 

 

5. Регіональна система МіО у 2016 році: основні досягнення та наявні про-

блеми. 
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6.  Проблеми та питання, які потребують  удосконалення на рівні області.  

 

Перелік умовних скорочень 

АРТ - антиретровірусна терапія 

АРВП - антиретровірусні препарати 

АТО -  антитерористична операція 

ВДТБ  - вперше діагностований туберкульоз 

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини 

ВГ - вірусний гепатит 

ВН - вірусне навантаження 

ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров’я 

ГПР  - групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ 

ГФ  СТМ - Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 

малярією 

ДБ  - державний бюджет 

ДПтСУ - Державна пенітенціарна служба України 

СЕМ - сероепідмоніторинг 

ЗОЗ - заклади охорони здоров’я 

ЗПТ - замісна підтримувальна терапія 

ІФА - імуноферментний аналіз 

ІПСШ  - інфекції, що передаються статевим шляхом 

ЛЖВ - люди, які живуть з ВІЛ 

МА - мобільні амбулаторії 

МіО  - моніторинг і оцінка 

МОЗ - Міністерство охорони здоров’я 

Центр ПБС  - центр профілактики та боротьби зі СНІДом 

НУО  - неурядові організації 

ОІ - опортуністичні інфекції 

ЛВІН (СІН – споживачі ін’єкційних наркотиків) – люди, які вживали наркотич-

ні речовини з нетерапевтичною метою ін’єкційним шляхом  

РКС – особи, для яких надання сексуальних послуг за винагороду  

ЧСЧ – чоловіки, які практикували одностатеві сексуальні стосунки  

ДіП – догляд і підтримка  людей, які живуть з ВІЛ 

 

 

Епідемічна ситуація в регіоні станом на 01.01.2017 

Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІД в Запорізькій області станом на 

01.01.2017  характеризується як концентрована. 

За весь період епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією  (з 01.05.1987 

до 31.12.2016) у Запорізькій області  зареєстровано 8413 випадків ВІЛ-інфекції;  

у тому числі 3357 випадків захворювання на СНІД і  1531 випадок смерті від  

захворювань, обумовлених СНІДом.  
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Кількість ВІЛ-інфікованих громадян України, які перебувають під диспа-

нсерним наглядом в області, станом на 01.01.2017  становить 4364 особи та  9 

іноземців, у тому числі 1558  хворих на СНІД та  2 іноземці. З усього числа 

ВІЛ-інфікованих - 222 дитини,  з них з підтвердженим діагнозом  - 67,  у т.ч. 23 

дітям встановлений діагноз  «СНІД».  

Показник поширеності ВІЛ-інфекції на 01.01.2017  склав 248,9 на 100 

тисяч населення, що на 8,4% перевищує  показник  минулого року (229,5). Най-

вищі показники поширеності ВІЛ-інфекції на 100 тисяч населення  відмічають-

ся у мм. Мелітополі – 489,3; Енергодарі – 342,2; Бердянську – 318,3; Михайлів-

ському – 410,3; Розівському – 366,8; Мелітопольському - 366,1;  Василівському 

– 332,8;  Кам’янсько-Дніпровському - 301,5; Токмацькому – 291,0 районах. 

Показник поширеності СНІД  в області  збільшився  на 18,7%  - з 74,9 

на 100 тисяч населення у 2015 році  до 88,88 у 2016 році.  Вище середньооблас-

ного показники поширеності СНІДу  на 100 тисяч населення зареєстровані  в 

мм. Мелітополі – 236,3, Енергодарі – 136,1; районах:  Мелітопольському – 

164,0; Василівському – 147,1; Михайлівському – 129,9;  Токмацькому – 114,3;  

В-Білозерському – 111,4   .  

У порівнянні з 2015 роком,  захворюваність на ВІЛ-інфекцію в області у 

2016 році зросла  на 26,3% і склала  41,02 на 100 тисяч населення  (719 осіб) 

проти 32,47 (573 особи) у 2015 році. Вище середньообласного показники захво-

рюваності на ВІЛ-інфекцію  на 100 тисяч населення у 2016 році зареєстровані  в 

мм. Мелітополі – 75,12; Енергодарі – 60,7; Бердянську  - 54,46; Мелітопольсь-

кому – 86,03; Михайлівському – 71,8;  Розівському – 66,69; Василівському -  

66,57; Кам’янсько-Дніпровському – 49,43;  Якимівському – 46,99 районах.  

У 2016 році показник захворюваності  на ВІЛ-інфекцію на 100 тисяч на-

селення серед міського населення зріс на 24,2% та склав 42,1 проти 33,9 у 2015 

році.  Серед мешканців села зареєстровано  зростання  цього показника на 

35,3% та складає   37,2  проти  27,5  у 2015 р. на 100 тис. нас. (Графік №1. Таб-

лиця №1) 

Середньообласний показник захворюваності на СНІД на 100 тисяч насе-

лення збільшився на 19,4 % і склав у 2016 році 25,44  проти  21,31  у 2015 році. 

У порівнянні з попереднім роком, абсолютна кількість випадків СНІДу збіль-

шилась з 376 випадків  у 2015 році до 447 випадків у 2016 році.  Протягом 2016 

р. виявлено вперше з ВІЛ-інфекцією в стадії СНІД 262 особи.  

Найбільш високий рівень захворюваності на СНІД відмічається у 

мм.Мелітополі – 60,35, Енергодарі - 34,95, Бердянську - 31,49 на 100 тис. насе-

лення. Вище середньообласного показники  захворюваності на СНІД зареєстро-

вані також у районах: Мелітопольському – 42,01;  Василівському  - 52,64; Ми-

хайлівському – 51,29;  Токмацькому – 33,92; Пологівському  – 32,07; Бердянсь-

кому – 31,32;  Якимівському  -  29,31 на 100 тис. нас.   

Показник смертності  хворих на СНІД у 2016 році зменшився  на 7,17% 

і склав 8,16 на 100 тис. нас. проти 8,79 у 2015 році.  Показник смертності пере-

вищує середньообласний  в 1,8 рази у м. Мелітополі (14,77); в 3 рази в Михай-

лівському (27,35),  в 2 рази в Василівському  (20,13),  Мелітопольському (18,0) і  

Приморському  (16,46)  районах.  Перевищення  середньообласного показника 
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смертності хворих на СНІД на 100 тис. нас. відмічається також в Більмацькому 

районі  - 13,34;  в Приазовському районі – 10,85; в містах Бердянськ і Енергодар 

- 11,06 та 11,04 відповідно. 

Графік №1 

 
Кількість померлих  від поєднаної патології ВІЛ/туберкульоз у 2016 році 

склала 51 особу,   у 2015 році – 76 осіб.     

У 2016 році проведено 137 189 обстежень  на антитіла до ВІЛ; в порів-

нянні з 2015 роком,  відмічається зростання показника обстежень на 100 тис. 

населення -  з 71,96  у 2015 році до  78,3 у 2016 році. Виявлено 800 позитивних 

осіб, поширеність ВІЛ серед населення на 100 обстежень,  за даними СЕМ 

складає 0,58% проти  0,56%   у  2015 р.  

У 2016 році зараження ВІЛ-інфекцією статевим шляхом відбулось у 

60,09% випадків, при вживанні ін’єкційних наркотиків - у 25,45% випадків; від 

інфікованих матерів народилися  діти  - у  14,46% випадків. 

Серед виявлених ВІЛ-інфікованих у 2016 році 62%  становлять чоловіки, 

38% - жінки. Переважна  більшість виявлених ВІЛ–інфікованих - це  особи ре-

продуктивного та працездатного віку,  18 - 49 років – 541 особа  (75,2%).  

 

Таблиця №1. Дані  щодо епідемічної ситуації з ВІЛ/СНІД в 

Запорізькій області 
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Показник 2015 рік 2016 рік 

Кумулятивне число з 1987 р. 
 

7692 

 

8413 

Поширеність ВІЛ-інфекції:  абс. число 

(диспансерний облік) + іноземці / показник  

на 100 тис нас. 

4051+8 / 

 

229,5 

4364+9 / 

 

248,9 

Захворюваність ВІЛ-інфекцією: абс. число+ 

іноземці  / пок-ник на 100 тис нас. 

573 / 

32,47 

719+2 / 

41,02 

Темп приросту, % -5,8 +26,3 

Захворюваність на СНІД: абс. число+ інозем-

ці / пок-ник на 100 тис. нас. 

376+1 / 

21,31 

447 / 

25,44 

Смертність від СНІДу:   абс.число / пок-ник 

на 100 тис. нас. 

155 / 

8,79 

143 / 

8,16 
 

Висновки: 

«Гарячі точки» епідемії у регіоні –  найбільш загрозливі індикатори 

епідеміологічного моніторингу за ВІЛ-інфекцією у 2016 р. 

1. У 2016  році, у порівнянні з 2015 роком,  в області відмічається 

зростання показника  захворюваності на ВІЛ-інфекцію на 26,3% і який складає  

41,02 проти 32,47 на 100 тис. населення. Зареєстровано зростання  показника 

захворюваності на СНІД в порівнянні з 2015 роком на  19,4%. (2015 рік – 21,3; 

2016 рік  – 25,44 на 100 тис. населення). Як в цілому в Україні, так і в  

Запорізької області  епідемія характеризується нерівномірним поширенням 

ВІЛ-інфекції на  різних територіях. 

2. Показник поширеності ВІЛ-інфекції склав на 01.01.2017 - 248,9 на 

100 тис. населення, що на 8,4% перевищує  показник  минулого року (229,5 на 

100 тис. населення). Показник поширеності СНІД  в області  зріс  на 18,7%, з 

74,9 на 100 тис. населення у 2015 році  до 88,88 у 2016 році.   

3. Збільшилась  кількість  осіб з уперше в житті встановленим діагно-

зом ко-інфекції ТБ/ВІЛ з 96 осіб у 2015 р.  до 172 осіб у 2016 р. Найбільш по-

ширеним СНІД-індикаторним захворюванням в Запорізькій області , як і рані-

ше, залишається туберкульоз, який виявлено у 38,5% нових випадків СНІДу. 

4. В окремих містах та районах області відмічається високий відсоток 

ВІЛ-інфікованих осіб в стадії СНІД від загального числа осіб, які перебувають  

на обліку що, можливо, свідчить про «стару» епідемію саме на цих територіях.  

(м. Мелітополь – 48,3%, Василівський район – 44,2%, Мелітопольський район – 

44,8%). 

5. Захворюваність на ВІЛ-інфекцію серед жінок області  значно ниж-

чий (27,6 на 100 тис. населення ), ніж серед чоловіків (60,2 на 100 тис. населен-

ня), практично у 2,2 рази. 

6. З року в рік  продовжується збільшення кількості осіб, які були впе-

рше виявлені  при постановці під  медичний нагляд  у  ІІІ та ІV клінічній стадії,  
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з 37,3%  у 2014 році до 54,3% у 2016 році  ( 228 у 2014 році,  243 особи у 2015 

році проти 335 осіб у 2016 році); Зростання показників вперше виявлених ВІЛ-

інфікованих осіб, яких взято під диспансерний нагляд  у ІІІ та ІV стадіях ВІЛ-

інфекції, зростання показників смертності від СНІД є результатом не тільки не-

своєчасного виявлення та реєстрації) ВІЛ-позитивних осіб, але  й обмеження 

доступу ЛЖВ  до медичних послуг, по-перше, в тестуванні; по-друге,  в охоп-

ленні АРТ. Ситуація щодо  вперше виявлених  ВІЛ–інфікованих в ОПТКД, ін-

ших обласних ЗОЗ свідчить про «провали з діагностикою» на рівні ЦПМСД, 

ЦРЛ та ЦМЛ.  У лікарів відсутня насторога до ВІЛ-інфекції. Пацієнти із СНІД-

індикаторними захворюваннями по декілька місяців, а в окремих випадках на-

віть і років, знаходяться на  лікуванні, але їм не пропонують обстеження на 

ВІЛ. Таких пацієнтів виявляють в ІІІ-ІV клінічній стадії ВІЛ-інфекції після їх 

переведення до закладів вторинного або третинного рівня надання медичної 

допомоги. Як наслідок цього  – пізнє  призначення АРТ  та  неефективне ліку-

вання. 

7. В межах області епідемія концентрується у містах, 80,5% - 2015 р., 

79,2% - у 2016 р; частка нових випадків серед сільського населення  у 2015 р. 

склала 19,5%, у  2016 році   -  20,8% . Але  реальна ситуація в  показниках на 

100 тис. населення  виглядає інакше. У 2016 році показник захворюваності  на 

ВІЛ-інфекцію на 100 тис. міського населення  зріс на 24,2% та склав 42,1 проти 

33,9 у 2015 році.  Серед мешканців села зареєстровано  зростання  цього показ-

ника на 35,3% та складає   37,2  на 100 тисяч сільського населення проти  27,5  у 

2015 р. Ця невідповідність може свідчити про приховану епідемію ВІЛ-інфекції 

серед мешканців сіл. Необхідно відмітити, що доступ сільського населення до 

ДКТ значно нижчий, ніж у містах та районних центрах. 

8. Показник  смертності серед хворих на СНІД  зменшився  на 7,17% і 

склав 8,16 на 100 тис. населення  проти 8,79 у 2015 році. Взагалі, у 2016 р. пи-

тома вага померлих ВІЛ-інфікованих осіб, які приймали АРТ, становить 2,7% 

проти  7,2% серед тих, які не приймали АРТ.  

9. Існуюча система визначення  захворюваності на ВІЛ-інфекцію (ру-

тинний епіднагляд)  базується на встановленні кількості вперше зареєстрованих 

випадків  ВІЛ-інфекції на 100 тис. населення, без урахування  істинної захво-

рюваності протягом визначеного періоду (рік, півріччя, квартал). Т.ч., реєстру-

ються випадки ВІЛ-інфекції у пацієнтів, які заразилися ВІЛ декілька років то-

му.  

10. Індикаторами, що свідчать про тенденцію виявлення нових випад-

ків ВІЛ-інфекції, є наступні.  

 

Графік №2  
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 Впродовж останніх 12 років  (2005 – 2016 рр.) реєструється стабільне 

зменшення  частки випадків  ВІЛ-інфекції серед вікової категорії 15 – 24 роки - 

з 17,49% до 4,59%. (Графік №2).  

 Протягом 2013 – 2016  років  спостерігається динаміка зменшення  пито-

мої  ваги  позитивних результатів серед вагітних жінок, які обстежені вдруге 

(код 109.2) -  з 0,02% до 0,007%, але ця динаміка нестабільна. 

 

Ключові групи населення щодо інфікування ВІЛ у регіоні. 

1. В області  відмічене збільшення питомої ваги обстежених на ВІЛ-

інфекцію представників з  ГПР, у т.ч. швидкими тестами, з 5,05% у 2013 році до 

16,06% у 2016 році. Поширеність ВІЛ   серед осіб, які мали статеві контакти з 

ВІЛ-інфікованими особами (код 101,1) склала  7,41%. 

Поширеність ВІЛ серед представників ГПР, а саме  серед споживачів 

ін’єкційних наркотиків (код 102) – 1,3%;  чоловіків, які мають секс з чоловіками 

(код 103)  –  0,45%,  осіб з ІПСШ (код 104)   –  0,33%;  особи з сексуальними ри-

зиками  (код 105)   – 0,73%. 

2. Результати інтегрованих біоповедінкових досліджень серед уразливих 

до ВІЛ груп населення проводяться 1 раз на 2 роки. Останнє дослідження про-

ведене у 2015 році і наразі результати в стані вивчення. Але вже сьогодні мож-

ливо відмітити, що поширеність серед СІН зросла з  2,2% у 2013 році  до 8% у 

2015 році; серед РКС  залишилась, практично на рівні 7,1%  і є практично най-

нижчою в Україні. Серед ЧСЧ поширеність ВІЛ протягом 5 років також зали-

шається практично без змін, на рівні 4,6%.   

3. Основним шляхом передачі ВІЛ в області з 1995 р. до 2007 р., включно, 

був парентеральний, переважно через введення наркотичних речовин 

ін’єкційним шляхом. (Графік № 3). В 2008 році відбулась зміна шляхів передачі 

з перевагою статевого шляху над парентеральним. У 2016 р. питома вага  осіб, 

які були інфіковані статевим шляхом, збільшилась до 60,1%; парентеральний 

шлях  (через введення ін’єкційних наркотичних речовин) склав 25,5%.  
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Статевий шлях має значно повільніший темп поширення ВІЛ, що обумов-

лено,  ймовірно, зменшенням практик ризикованої поведінки серед представни-

ків груп ризику. Про це свідчать результати інтегрованих біоповедінкових дос-

ліджень 2015 року. Наприклад, частка СІН, які повідомили про використання 

презервативів під час статевих стосунків, зросла з 26,8% у 2013 році  до 35,7% у 

2015 році. Питома вага СІН, які повідомили про використання стерильного 

шприца під час останньої ін’єкції, зросла з 94,3%   до   99,4% відповідно.  Част-

ка осіб секс-бізнесу, які повідомили про використання презервативів під час 

статевих стосунків,   також зросла з 95,2%  до 98,6%. Однак,  використання пре-

зервативів серед ЧСЧ знизилось на 5%. 

Таким чином, ключовими  групами населення щодо інфікування ВІЛ у ре-

гіоні на сьогодні є СІН, РКС, ЧСЧ, а також їх статеві партнери. 

 

 

 

 

Графік №3. Динаміка шляхів інфікування ВІЛ. 

 

 
 

Основні тенденції епідемії ВІЛ-інфекції у регіоні з 2013 р. 

 1. У 2016 р.,  за статистичними даними,  спостерігається  збільшення по-

казника захворюваності на ВІЛ-інфекцію   та зростання темпу приросту нових 

випадків ВІЛ-інфекції  на  26,22%. Середньорічний приріст  нових випадків 

ВІЛ-інфекції, згідно з проведеним епіданалізом  за  останні 11 років, становить 

+1,34.  

 2. Подальше поширення ВІЛ-інфекції серед загального населення за ра-

хунок статевого шляху інфікування. 

 3. Основними ключовими  групами епідемії  залишаються СІН, РКС, 

ЧСЧ, а також   їх  статеві партнери (групи – «містки»). 
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 4. Поширення «прихованої» епідемії серед сільського населення регіону. 

 5. Зменшення  частки випадків  ВІЛ-інфекції серед вікової категорії 15 – 

24 роки та серед вагітних по коду 109.2  свідчить  про ознаки стабілізації епіде-

мії. 

 6. У статевій структурі з року в рік серед вперше зареєстрованих осіб з 

ВІЛ-інфекцією превалюють чоловіки, питома вага яких у 2016 р. склала 62%.  

Однак, показник  захворюваності  на ВІЛ-інфекцію серед чоловіків (60,2 на 100 

тис. населення), практично у 2,2 рази  вищий, ніж серед жінок області  (27,6 на 

100 тис. населення ). Не виключено, що ці дані свідчать про приховану епіде-

мію ВІЛ-інфекції серед  ЧСЧ, а також чоловіків, які мають бісексуальні стосун-

ки. Ще однією причиною може бути  досвід  вживання ПАР ін’єкційно  у чоло-

віків  у минулому, що є  причиною інфікування ВІЛ. 
 

Аналіз виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному 

рівні у розрізі каскаду послуг 

 З метою узгодженості дій всіх партнерів  державного та громадського се-

кторів у сфері ВІЛ/СНІД в регіоні, доступу до ключової інформації та з метою 

удосконалення процесу стратегічного планування, розробки та виконання дер-

жавних та регіональних програм протидії поширенню ВІЛ-інфекції, благодій-

них програм, проектів міжнародної технічної допомоги затверджується  оціно-

чна кількість ГПР (таблиця №2), оціночна чисельність ЛЖВ  в області – 5300 

осіб. Оціночні дані отримано за допомогою програмного забезпечення 

Spectrum/EPP (версія 5.50). 

 

Таблиця №2.  

Оціночна кількість уразливих груп населення області станом на 01.01.2017. 

ЛВІН РКС ЧСЧ 

м. Запорі-

жжя 

Запорізька 

область 

м. Запорі-

жжя 

Запорізька 

область 

м. Запорі-

жжя 

Запорізька 

область 

6 700 11 400 2 000 3 300 5 000 8 000 
 

Доступність медичної допомоги для ВІЛ-інфікованих осіб все ще є обме-

женою і вимагає подальшого розширення обсягу та поліпшення якості медич-

них послуг. 

Активізація статевого шляху на третьому та четвертому (сучасному) ета-

пах розвитку епідемії  вказує   на  перехід епідемічного процесу із середовища 

СІН через групи-містки у загальне населення та прогнозує ускладнення епіде-

мічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції внаслідок сумісного  впливу на епідпроцес  

штучного парентерального та статевого шляхів передачі збудника. Є ознаки ро-

сту епідемії ВІЛ-інфекції серед найбільш закритої частини населення – ЧСЧ. 

Важливо  відмітити, що  саме СІН є основною  ключовою групою епідемії ВІЛ-

інфекції/СНІД, про що свідчить і зростання  частки виявлених ВІЛ-позитивних 

СІН під час проведення біоповедінкових досліджень (2013,  2015 роки) з 2,1% 

до  8%. 
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Враховуючи, що статевий шлях визначає повільне, але більш масове по-

ширення ВІЛ, а  біологічні особливості самого збудника забезпечують довгот-

ривалу безсимптомну стадію  ВІЛ-інфекції, очікується поступове збільшення 

кількості ЛЖВ, які не будуть знати про свій ВІЛ- позитивний статус.  

Серед вперше виявлених як  в цілому в країні,  так і в області, майже 50% - 

це особи, які вже мають клінічні прояви інфекції, тобто йде мова про пізнє ви-

явлення хвороби. Одна з  причин  такої ситуації  -  формальне ставлення до діа-

гностики ВІЛ-інфекції в ЗОЗ.  

Консультування і тестування на ВІЛ. 

Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тесту-

вання на ВІЛ, насамперед для представників груп ризику, залишається одним із 

пріоритетних завдань протидії ВІЛ/СНІД.  

Згідно звітів (форма №3), наданих  ЗОЗ області,   протягом 2016 року  про-

ведено передтестових індивідуальних консультувань  151 792 та групових 3697;   

всього надано  155 489 передтестових консультувань, надано інформованих 

згод  на тестування 138 088.    Протестовано на ВІЛ   137 189 пацієнтів. Таким 

чином,  88% пацієнтів фактично погодились  пройти тестування.  Післятестових 

консультувань -  111 787; таким чином 82% пацієнтів   отримали результат тес-

тування на ВІЛ. 

У порівнянні з 2015 роком, у звітному році реєструється зростання тесту-

вань на ВІЛ в області на 10158 досліджень. Поширеність ВІЛ за кодом 100 

(громадяни України) зросла з 0,56% у 2015 році  до 0,58% у 2016 році  (графік 

№4).  

 

Графік №4  
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Покращилась робота з консультування та тестування представників груп 

ризику (СІН, ОСБ, ЧСЧ, особи з ризикованою статевою поведінкою та з 

ІПСШ): протягом року обстежено 12429 осіб проти 9064 у 2015 році. Таким чи-

ном, частка обстежених з груп ризику зросла з 13,9% у 2015 році  до   16,1% у 

2016 році.  

Кількість позитивних результатів на ВІЛ зросла з 720 у 2015 році  до 800 у 

2016 р. (графік №5). Питома вага позитивних результатів серед обстежених 

представників групи ризику становить 1,1% (виявлено з ВІЛ 240 осіб, у 2015 р. 

– 120 осіб).  

 На 16 територіях області впроваджене  скринінгове дослідження населен-

ня з використанням  2 типів  швидких тестів, що  дозволило скоротити  час 

встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції з 1,5 - 2-х місяців до 2  тижнів, а час вста-

новлення первинного позитивного результату  вкладається в 30 хвилин. 

 

 

 

 

 

Графік №5.   Питома вага виявлених осіб за кодами  у Запорізькій 

області за даними СЕМ  (таблиця-1000) у  2015-2016 роках, % . 

 
 

  Проведений вибірковий аналіз якості надання послуг з КІТ на 12 сайтах 

АРТ. У 2016 році  кількість протестованих на ВІЛ на сайтах  зросла на 16,8% -  

з  11 312 осіб  у 2015 році до 13 218 осіб у 2016 році.  Зростання  кількості обс-

тежених обумовлено виконанням рекомендацій, які надані за результатами мо-

ніторингових візитів: 

-   розширений  час забору крові у лікувальних закладах для дослідження мето-

дом ІФА та доставка зразків сироваток крові до лабораторій діагностики ВІЛ-

інфекції здійснюється  не рідше одного разу на тиждень; кількість виявлених 
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осіб з позитивним результатом на ВІЛ  на 12 сайтах АРТ  зросла на 16,4%  -  з  

232 осіб   у 2015 році до 270 осіб у 2016 році; 

- залучені медичні   працівники центрів первинної медико-санітарної допомо-

ги до обстеження представників з уразливих груп населення; 

-  лікарі сайтів АРТ проводять аналіз    обстежень на ВІЛ, які здійснені вузь-

кими спеціалістами та сімейними лікарями,  результати заслуховуються  на 

оперативних нарадах у головних лікарів лікувальних закладів, на медичних ра-

дах, на робочих зустрічах локальних команд з покращення якості. 

 

Надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам та лаборатор-

ний супровід . 

 Значним успіхом в реалізації у  2016 році Цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Запорізькій області на 2015 – 2018 роки  стала 

подальша децентралізація послуг з лікування - розпочали роботу сайти АРТ на 

базі кабінетів «Довіра» КУ «Пологівська ЦРЛ», КУ «Андріївська ЦРЛ БРР», на 

базі КУ «Бердянський протитуберкульозний диспансер» ЗОР, КУ «Мелітополь-

ський протитуберкульозний диспансер» ЗОР.  Таким чином,  станом на 

01.01.2017  в області функціонувало 12 сайтів АРТ.  

 

 
 

 Виконанню завдань  обласної програми сприяє   інноваційний проект 

USAID RESPOND, мета якого - забезпечення  безперервності ВІЛ-послуг, дося-
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гнення своєчасного виявлення та ефективного антиретровірусного лікування 

людей, які живуть з ВІЛ. За результатами проекту: 

- виріс показник  своєчасного взяття, впродовж 30 днів з моменту позитивного 

результату,  на  медичний облік  ВІЛ-позитивних пацієнтів  з 70% у 2015 році  

до 84% у 2016 році; 

-  впроваджена та підтримується активна співпраця  з НУО щодо обстеження 

осіб  з груп ризику (споживачів ін’єкційних наркотиків, статевих партнерів 

ЛЖВ); 

- впроваджується система взаємодії між соціальними працівниками НУО та 

лікарями сайтів АРТ щодо формування прихильності до медичного нагляду та 

лікування АРТ. 

Станом на 01.01.2017 АРТ в Запорізькому регіоні отримують 2419 осіб.  

Дорослих на АРТ - 2354 осіб, що становить  86,8 %  від потребуючих АРТ,  ді-

тей - 65, що становить 94 %  від  потребуючих  лікування. За  кошти Держ-

бюджету лікування отримують  1349 дорослих та дітей, за кошти Глобального 

фонду – 808 дорослих, за кошти РЕРFAR – 262 дорослих. Протягом   2016 р. 

взято на АРТ 688  осіб . З метою наближення послуг з лікування протягом звіт-

ного періоду  переведені на сайти АРТ за місцем проживання із КУ « Центр 

СНІД» ЗОР 68 пацієнтів.  На 01.01.2017 план взяття на АРТ пацієнтів виконано 

на 98,12%. 

В закладах УДПтС знаходиться 141 ВІЛ-інфікована особа, отримують 

АРТ 84 особи. 

Всього в КУ "Центр СНІД" АРТ отримують 1257 пацієнтів, з них 776 ме-

шканців м. Запоріжжя, 152 мешканця районів, які відмовляються отримувати 

АРТ на своїх сайтах, 329 осіб з районів, де немає сайтів.  

  Станом на 01.01.2017   з діагнозом СНІД  АРТ отримує  822   дорослих 

(62% від  хворих на СНІД дорослих); з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ (активний ТБ)  на 

АРТ – 259  пацієнтів,  охоплення 88,3%. Охоплення АРТ активних СІН – 81,8%. 

Схеми 1-го ряду отримують 2204 дорослих і дітей (91,1%), 2-го ряду – 

211 осіб (8,72%) і 3-го ряду – 4 особи (0,16%), на які вони були переведені у 

зв'язку з імунологічною та вірусологічною неефективністю лікування або за 

клінічними показаннями (пацієнти з ураженням нирок та ХНН). 

Відсоток дорослих та дітей з ВІЛ/СНІДом, які отримують АРТ через 12 

місяців після початку антиретровірусної терапії (когортний аналіз за 2015 рік), 

а саме показник утримання на АРТ становить 78,3%( у 2015 році 73,9%).   

Взято на АРТ впродовж 2016 року   688 пацієнтів. Знято з різних причин 

192: вибули – 27 осіб; померло – 67 осіб; знято 98 осіб у зв`язку з неявкою, від-

мовою. 

Основні причини відмови від АРТ серед пацієнтів диспансерної групи: 

 відсутність прихильності до лікування; 

 побічна дія АРВ – препаратів; 

 «гарне самопочуття без  лікування»;  

 зловживання алкоголем, прийом наркотичних речовин; 

 страх розголошення діагнозу  за місцем проживання; 
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 велика кількість призначених для  лікування   медикаментів, особливо у 

хворих на  ко-інфекцію ВІЛ/ТБ; 

 соціальна незахищеність, відсутність коштів  на проїзд до закладу, особ-

ливо хворих з віддалених районів  області;  

 формальний  супровід соціальним працівником, особливо після виписки з 

ОПТКД,  часто  це зводиться тільки до пересилки АРВ-препаратів. 

З метою вибору схеми терапії антиретровірусними препаратами, у людей, 

які живуть з ВІЛ, проведено 16333 дослідження  на маркери вірусних гепатитів 

В і С. Обстежено на гепатит В 2666  осіб, на гепатит С - 2685 осіб. Охоплення 

осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції віком 15 років і 

старше обстеженням на наявність маркерів гепатитів С – 590 осіб,  В - 589 осіб. 

Проведена робота з лікарями кабінетів «Довіра»  щодо обстеження вперше ви-

явлених пацієнтів на маркери гепатитів одночасно з взяттям крові на ІФА 2, 

СД-4; навчання  лікарів кабінетів «Довіра» та їх медичних сестер на тренінгах  з 

питань диспансерного спостереження та обстеження осіб з ВІЛ-інфекцією, за-

безпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування по-

зитивного ставлення до антиретровірусної терапії. 

За звітний період з метою моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції, лаборатор-

ного супроводження антиретровірусної терапії проведено 5340 досліджень на 

визначення кількості СД4 (2869 осіб), 146733 біохімічних та гематологічних 

досліджень. Досліджень за допомогою полімеразної ланцюгової реакції – 4008 

(3675 осіб). Згідно проведеної верифікації даних щодо кількості пацієнтів на 

АРТ, яким проведений моніторинг лікування  за показниками ВН, протягом 

2016 року обстежено на ВН 2100 осіб , які приймають АРТ. З них показали не-

визначальне вірусне навантаження (<40 РНК - копій/мл) 1697 осіб,  більше  

1000 – 129 осіб, обстежено всього - 1987. Таким чином  АРТ ефективна для 

85,4% пацієнтів.  

Зареєстроване  зростання  показника ефективності лікування  - ВН, у порі-

внянні з даними станом на 01.01.2016 , на 17,5 %. 

Графік №6.  
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Аналіз каскаду профілактичних та медичних послуг станом на 

01.01.2015 та 01.01.2017 

 

На представленому каскаді з профілактики та лікування ЛЖВ   в Запорізькій 

області  визначені  як  прогалини, так і цілі, які відповідають завданням ЮНЕЙДС  

90-90-90 , Графік №6 а 
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1. Оціночна чисельність ЛЖВ  в області – станом на початок 2016 р.  ста-

новила  6531 за даними програми СПЕКТРУМ, дані розрахункові з урахуванням 

біоповедінкових досліджень 2013 року.   Згідно нових даних, отриманих завдяки 

біоповедінковим дослідженням 2015 р., оціночна чисельність ЛЖВ в регіоні змі-

нилась і складає 5300 осіб.  

2. Знають свій ВІЛ-позитивний статус -  особи, які пройшли тестування та 

знаходяться на медичному обліку;    на початок 2016 р. було  4051 особа; через рік  

кількість осіб, які знають про свій позитивний  статус, зросла на  158 осіб.   Мета, 

яку потрібно досягти  до 2020 року з урахуванням цілей  ЮНЕЙДС -  4770 осіб, 

т.ч. 561 особа наразі проживає в області з ВІЛ і не знає про свій ВІЛ-позитивний 

статус. 

3. Активна диспансерна група – кількість пацієнтів, які пройшли диспан-

серне обстеження  принаймні раз на рік 3350, що складає 80% від фактичної дис-

пансерної групи та 63,2% від оціночної кількості ЛЖВ (дані рутинного монітори-

нгу  КУ «Центр  СНІД» ЗОР за 2015 р. – 3171 пацієнт, що складає 49 % від оціно-

чної кількості ЛЖВ)  .  

 

4. Отримують АРТ   2498 осіб (дані рутинного нагляду за АРТ, Ф 56), що 

складає 47% від оціночної кількості ЛЖВ та 59,4% від офіційно зареєстрованої 

кількості ВІЛ-позитивних пацієнтів, які знаходяться на медичному обліку.  Для 

досягнення мети «90% пацієнтів отримують АРТ у 2020 р.  -  4293 пацієнти»  

протягом 4 років потрібно призначити   АРТ   1795 особам.   

 

5. Мають невизначальне вірусне навантаження: розрахована чисельність 

зареєстрованих ЛЖВ на АРТ з невизначальним вірусним навантаженням (<40 

РНК -копій/мл). У 2015 році в Запорізькій області 73% зразків крові показали 

невизначальне вірусне навантаження (<40 РНК - копій/мл). Отже, з 1952 ЛЖВ, 

які отримують  АРТ станом на 01.01.2016, невизначальне вірусне навантаження 

мали  73% ЛЖВ на АРТ, тобто 1418 осіб. 

Ситуація змінилась у 2017 році.  Зареєстроване  зростання  показника 

ефективності лікування  - ВН, у порівнянні з даними станом на 01.01.2016 , на 

17,5 %,  1697 ВІЛ-інфікованих осіб досягли невизначального  рівня вірусного 

навантаження ВІЛ. Для досягнення третьої цілі 90% в стратегії Fast-treck  необ-

хідно, щоб до 2020 року ще  у 3864 ЛЖВ, які повинні  отримувати  АРТ, вірус-

не навантаження було невизначальне. 

 Каскад демонструє прогалини у наданні послуг для ЛЖВ у Запорізькій  

області. Кількість зареєстрованих ЛЖВ у КУ «Центр СНІД» ЗОР становить дві 

третини (62%) від оціночної чисельності ЛЖВ в області. Із всієї кількості ЛЖВ, 

які знаходяться на диспансерному обліку, 48,2% отримують АРТ;   від оціноч-

ної кількості ЛЖВ – 30% отримують АРТ. 

 Із всієї кількості ВІЛ-інфікованих осіб на АРТ 73% мають пригнічення 

вірусного навантаження  (1418 особи  із 1952). Отже, 35% від диспансерної 

групи ЛЖВ (1418 із 4051)  або 22% із загалу оціночної чисельності ЛЖВ в об-

ласті  (1418 з 6531) отримують  ефективне лікування. 
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Профілактичні заходи щодо попередження інфікування ВІЛ. 

Метод замісної підтримувальної терапії впроваджений у діяльність ко-

мунальних установ Запорізької обласної ради: «Обласний наркологічний кліні-

чний диспансер», «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі 

СНІДом», Мелітопольського психіатричного диспансеру, Бердянського психо-

неврологічного диспансеру, КУ «СТМО «Фтизіатрія». Охоплено 323 споживача 

опіоїдів. Одночасно ЗПТ та АРТ отримують 100 осіб. Серед вагітних, які знахо-

дились на обліку у 2016 р., 2 активні СІН, 1  - на ЗПТ (м. Бердянськ). Всім на-

дані послуги соціального  супроводу. В закладах УДПтС програми ЗПТ не пра-

цюють . 

Заходи з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини. Спостере-

ження за ВІЛ-інфікованими вагітними в області здійснювалось подвійним ме-

тодом в  жіночих консультаціях за їх місцем проживання, у КУ «Центр СНІД» 

ЗОР, КУ «Мелітопольський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР, 

а також в кабінетах «Довіра» ЦРЛ. Планова та невідкладна госпіталізація ВІЛ-

інфікованих вагітних проводилась в родопомічні ЛПЗ області за місцем прожи-

вання. 

Всього в 2016 році перебувала на обліку 131 ВІЛ-інфікована вагітна (2015 

– 145), з них перебувало на початку року – 41, взято під нагляд в 2016 році – 90 

(2015 – 118). Взято на облік офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих вагітних 

(нові випадки вагітності у звітному році) – 87 (3 вагітних тимчасово прибули із 

зони АТО). З них з діагнозом ВІЛ-інфекції, встановленим до вагітності – 61 

(59%), вперше в житті під час вагітності – 43 (41%). По терміну звернення з за-

гальної кількості вагітних, які були офіційно взяті під нагляд в 2016 році (87) 

діагноз ВІЛ-інфекція був встановлений: до вагітності –54  (62%), до 12 тижнів 

вагітності – 11 (13%), від 12 до 28 тижнів вагітності – 13 (15 %), після 28 тижнів 

вагітності – 6 (7 %), у пологах – 5 (3 %). З загальної кількості ВІЛ-інфікованих  

жінок, які  закінчили вагітність пологами у 2016 році (985), 7   жінок (7,0 %) не 

перебували під наглядом в жіночих консультаціях (2015р. – 6 (7 %). 

З метою зниження ризику передачі ВІЛ від матері до дитини в  2016 році 

за кошти Держбюджету були отримані антиретровірусні препарати для профі-

лактичного лікування ВІЛ-інфікованих вагітних та народжених ними дітей. 

Профілактичне АРВ лікування здійснювалось згідно з чинним клінічним про-

токолом з акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до 

дитини», затвердженим новим уніфікованим клінічним протоколом «Профілак-

тика передачі ВІЛ від матері до дитини», затвердженим наказом МОЗ від 

16.05.2016  № 449. 

У 2016 році в 3 випадках (7,0%) ВІЛ-інфікованим вагітним  профілактична 

антиретровірусна терапія проведена не була (2015 – 6 (7%), 2014р. – 8 (6,7%)) . 

В 2016 році від ВІЛ-інфікованих жінок народилося 100 дітей, з них живих 

– 99. У 1 випадках мала місце антенатальна загибель плоду при передчасних 

пологах. В 1 випадку зареєстрована  смерть дитини на 12 добу після пологів від 

причин, не пов’язаних з ВІЛ.  

Проведено профілактичне АРВ-лікування 97 (97,9%) новонародженим 

(2015 – 98,4%, 2014 - 98,3%). 
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З метою ранньої діагностики ВІЛ, методом ПЛР було обстежено 80 ді-

тей (81,0%), які були народжені ВІЛ-інфікованими матерями у 2016 році. Ре-

зультат на ВІЛ двічі позитивний у 3 дітей з причин: низької прихильності ма-

тері до АРТ під час вагітності, високим вірусним навантаженням ВІЛ у вагіт-

ної перед початком АРТ, пізнього початку АРТ (з 36 тижнів вагітності).  

Рівень вертикальної трансмісії ВІЛ методом ІФА за 2014 рік, який обчи-

слюється у 2016 році (діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, яким випов-

нилося 18 місяців до 1 липня 2016 року) склав – 3,6 % (за 2013 рік – 1,1%, за 

2012 рік – 4,1%, по Україні за 2012 рік – 4,3%) (графік №7). 

  

Аналіз стану епідемії ВІЛ-інфекції у регіоні за показниками Національно-

го плану МіО, затверджених наказом Державної служби України соцзахворю-

вань від 15.01.2015  № 2.  

Таблиця №3. Показники Звіту про результати моніторингу та оцінки ефек-

тивності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-

інфекції, за 2016 рік. 

 

№ та назва показника Звіт за 2016 рік 

Цільове значення 

(у разі його за-

твердження) 
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№ та назва показника Звіт за 2016 рік 

Цільове значення 

(у разі його за-

твердження) 

Показник № 2. Відсоток фактичного 

фінансування Програми від заплано-

ваного 

державні  - 108,7% 

місцеві   (на виконання 

програми)   -  1,3% 

місцеві  - на виконання 

заходів програми з бю-

джету закладів – 97,7% 

 

 

державні 13221,64 тис. грн. 12161,47 

місцеві 

30,0 тис. грн. (обласна 

програма) 

21 141,22 тис. грн. (видат-

ки з місцевого бюджету на 

заходи протидії ВІЛ-

інфекції) 

2266,17 (затвер-

джені програмою) 

21633,34 передба-

чено місцевим бю-

джетом 

Показник № 3. Поширеність ВІЛ 

серед молодих людей віком 15–24 

років (за віком) 

0 0,1% 

чисельник 0  

знаменник 4360  

За віком   

15-17 років 0 / (267)  

18-24 роки 0 / (4093)  

Показник № 4. Смертність населен-

ня від хвороби, зумовленої вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ) (за ти-

пом поселення) 

12,4 на 100 тис. нас. 9,9 на 100 тис. нас. 

чисельник  217   

знаменник 1752853  

За  типом поселення   

міське 
12,6 на 100 тис. нас. (170  / 

1 349 730) 
 

сільське 
11,6 на 100 тис. нас. (47 / 

403 123) 
 

Показник № 5. Поширеність ВІЛ 

серед вагітних 
0,21% 0,27% 

чисельник  37  

знаменник 
17 694 

 
 

На момент встановлення ВІЛ-

позитивного статусу  
  

ВІЛ-позитивні вагітні у звітному році  51  

ВІЛ-позитивні вагітні, які малі ВІЛ-

позитивний статус до звітного року 
41  

Показник № 9. Частота передачі ВІЛ 

від матері до дитини 
3,64% 1,0% 
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№ та назва показника Звіт за 2016 рік 

Цільове значення 

(у разі його за-

твердження) 

чисельник 4  

знаменник 110  

Показник № 14. Кількість спожива-

чів ін'єкційних наркотиків, охопле-

них профілактичними програмами (за 

статтю, за віком) 

Всього 4852, у т.ч. , крім 

Альянсу Громадського 

здоров’я, - 564 

3735 

За статтю   

чоловіча 466  

жіноча 98  

За віком    

до 18 років 0  

18-19 років 4  

20-24 роки 22  

25 років і старші 538  

Показник № 15. Кількість працівни-

ків комерційного сексу, охоплених 

профілактичними програмами (за 

статтю, за віком) 

Всього 549 

(тільки Альянс Громадсь-

кого здоров’я) 

568 

За статтю   

чоловіча   

жіноча 549  

За віком   

до 18 років 0  

18-19 років 14  

20-24 роки 56  

25 років і старші 479  

Показник № 16. Кількість чоловіків, 

які мають секс з чоловіками, охопле-

них профілактичними програмами (за 

віком) 

Всього 2462 (тільки Аль-

янс Громадського здо-

ров’я) 

1943 

За віком   

до 18 років 62  

18-19 років  101  

20-24 років 564  

25 років і старші 1735  

Показник № 17. Відсоток загальноо-

світніх навчальних закладів, які ма-

ють підготовлених вчителів і протя-

гом останнього навчального року за-

безпечили навчання учнів за програ-

мами розвитку життєвих навичок 

96,8% 90% 
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№ та назва показника Звіт за 2016 рік 

Цільове значення 

(у разі його за-

твердження) 

щодо формування здорового способу 

життя і профілактики ВІЛ (за типом 

поселення) 

чисельник 549  

знаменник 567  

За типом поселення   

міське 
98,9%  

(258 / 261)  
 

сільське 
95,1% 

(291 / 306 ) 
 

Показник № 18. Відсоток молодих 

людей віком 15 - 24 роки, які прави-

льно визначають шляхи запобігання 

статевій передачі ВІЛ-інфекції та 

знають як вона не передається (за ві-

ком, за статтю, за типом поселення) 

54%*  

чисельник  158  

знаменник 293  

Показник № 19. Відсоток ВІЛ-

інфікованих осіб, яких було взято під 

медичний нагляд у III та IV клінічних 

стадіях ВІЛ-інфекції, серед загально-

го числа осіб з вперше в житті вста-

новленим діагнозом ВІЛ-інфекції 

54,3% 35,5% 

чисельник  335  

знаменник 719 – 102 (діти) = 617  

Показник № 20. Відсоток ВІЛ-

інфікованих осіб, які пройшли меди-

чний нагляд протягом року, серед 

загального числа ВІЛ-інфікованих 

осіб, які перебувають на обліку (за 

типом поселення, за статтю) 

80,3% 85% 

чисельник 3505  

знаменник 4364  

За типом поселення   

міське 2731  

сільське 774  

За статтю   

чоловіча 1883  

жіноча 1622  

Показник № 21. Відсоток людей, які 

живуть з ВІЛ, охоплених послугами 

догляду та підтримки (за статтю, за 

70,0% 
Дорослі – 80%, ді-

ти – 90% 
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№ та назва показника Звіт за 2016 рік 

Цільове значення 

(у разі його за-

твердження) 

віком) 

чисельник 3054  

знаменник 4364  

За статтю   

чоловіча 72,3% (1714/2371)  

жіноча 
67,2%  

(1340 / 1993) 
 

За віком    

до 18 років 101  

18 років і старші 2953  

Показник № 22. Кількість осіб з 

ВІЛ-інфекцією, які отримують АРТ 

2503,  

у т.ч.  в  закладах УДПтС - 

84 

2380 

Показник № 23. Відсоток дітей, які 

отримують АРТ, з числа ВІЛ-

інфікованих дітей 

94,2%  

чисельник 65  

знаменник 69  

Показник № 24. Відсоток осіб з ВІЛ-

інфекцією/СНІДом, які отримують 

АРТ через 12 місяців після її початку 

(за причинами вибуття) 

77,53% 86% 

чисельник 314  

знаменник 405  

За причинами вибуття , у т.ч.  Всього  91  

внаслідок смерті 38  

відмовився  53  

Показник № 25. Відсоток зареєстро-

ваних ВІЛ-інфікованих пацієнтів з 

ТБ, які отримували АРТ під час ліку-

вання ТБ (за статтю, за віком) 

86,2%  

чисельник 206  

знаменник 239  

За віком    

 менше 4 років 0  

5-14 років 2  

15-17 років 1  

18-24 років 2  

25-34 років  49  

35-44 років 110  
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№ та назва показника Звіт за 2016 рік 

Цільове значення 

(у разі його за-

твердження) 

45-54 років 36  

55-64 роки 5  

більше 65 років 1  

За статтю   

чоловіча 149  

жіноча 57  

Показник № 26. Кількість смертей 

від туберкульозу серед хворих з ко-

інфекцією ВІЛ/ТБ (за статтю; за ти-

пом поселення) 

2,9 

на 100 тис. нас. 

3,5  

на 100 тис. нас. 

чисельник 51  

знаменник 1752853  

За типом поселення   

міське 39  

сільське 12  

За статтю    

чоловіча 40  

жіноча 11  

Показник № 27. Відсоток осіб з опі-

оїдною залежністю, які отримують 

замісну підтримувальну терапію (за 

статтю)  

11,5% 20% 

чисельник 323 430 

знаменник 2804  

За статтю   

чоловіча 11,0% (255 / 2317)  

жіноча 14,0% (68 / 487)  

Показник №28. Рівень дискримінації 

осіб, які живуть з ВІЛ (за віком, за 

статтю, за типом поселення) 

65%*  

чисельник 190   

знаменник 293  

За статтю    

чоловіча Немає даних   

жіноча Немає даних   

За типом поселення   

міське  Немає даних   

сільське Немає даних   
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 Дослідження проведені Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Вибірка по Запорі-

зькій області репрезентативна для населення Запорізької області у віці 15+ за статтю, віком, розміром населено-

го пункту згідно з даними Державної служби статистики України станом на 1 січня 2015 року. Видання «Обіз-

наність населення про епідемію ВІЛ в Україні 2016»  20.01.2017. Метою даного дослідження є оцінка результа-

тів кампанії «Не Дай СНІДу Шанс!»: досягнуті зміни, вимірювання знань, ставлення і поведінкові установки 

населення України щодо ВІЛ/СНІД.                                          

Аналітична довідка  щодо  регіональних показників  моніторингу і 

оцінки  виконання Програмних  заходів в Запорізькій  області за 2014 – 

2016 роки. 

 

Потягом звітного періоду  в області виконувались  завдання та заходи За-

гальнодержавної соціальної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 

2014-2018 роки та розробленої на її виконання аналогічної  обласної програми. 

Показник №2.  Фінансування Програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІД в 

Запорізькій області. 

Виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілакти-

ки ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД на 2009 – 2013 роки  та Загальнодержавної соціальної цільової програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки виконувались за рахунок фі-

нансування з державного бюджету, місцевих бюджетів, гуманітарної та безко-

штовної допомоги (Глобальний Фонд для боротьби зі СНІД, туберкульозом, 

малярією, МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»,  Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з 

ВІЛ/СНІДом», USAID RESPOND, Фундація АНТИСНІД США в Україні, Фонд 

Вільяма Дж. Клінтона, Фонд Р.Ахметова «Розвиток Ураїни», Національний Че-

рвоний Хрест Франції, Запорізька обласна організація Товариства Червоного 

Хреста,  Фонд Олени Пінчук «Фонд АнтиСНІД», ТОВ «Аурум груп», ТОВ «Ді-

апрофмед», ВБО «АСЕТ», інші). 

 

Таблиця №4. Фінансування заходів Загальнодержавної Програми за-

безпечення профілактики ВІЛ-інфекції,  лікування,  догляду та підтримки 

ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Запорізькій області у 2014 – 2016 ро-

ках   (тис. грн.) 

 
Джерела фінансування 2014 2015 2016 

Державний бюджет  1274,38 6934,07 13221,64 

 

Місцевий бюджет  10533,44 13573,93 21171,22 

Гуманітарна  та безкоштовна 

допомога  

11799,51 29557,24 41093,74 

Всього  23607,3 50065,24 75012,04 

 

 

З урахуванням інфляції в країні та  зростанням курсу долару, фінансування  

заходів Програми виглядають таким чином: 
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Графік №8. 

 
 

Таблиця №5. Основні напрямки видатків на виконання  завдань та за-

ходів Програм в області у 2014 – 2016  роках, тис. грн.: 

 
Напрямки видатків 

 
2014 

В $ 2015 В $ 2016 В $ 

Організаційні заходи 7026,79 846,60 

 

11433 688,73 18184,97 

 

699,42 

Профілактичні захо-

ди,  

у т.ч. 

9718,3 1170,88 13718,5 826,42 17722,01 

 

681,62 

- Первинна профі-

лактика 

-  

33,23 4,0 118,7 7,15 13,56 0,52 

-  Вторинна 

профілактика, ліку-

вання ІПСШ 

 

5173,28 623,29 8241,0 496,45 7269,63 

 

279,6 

- ППМД,ДКТ, 

донорство 

-  

4511,79 543,6 12 045,41 

 

322,82 10438,82 401,49 

Лабораторна діагно-

стика 

 

1403,6 169,1 3714,0 223,73 6441,02 

 

247,73 

Лікування 3 384,56 407,78 10693,0 644,16 28697,63 

 

1103,76 

Догляд та підтримка 2074,08 249,89 3820,13 230,13 3966,41 

 

152,55 

ВСЬОГО 23607,3 2844,26 

 

50065,24 2613,17 75012,04 

 

2885,08 

 

У перерахунку в доларах  видатки на завдання та заходи Програми  у про-

довж 3 років змінювались таким чином (графік №9): 

 

Графік №9. 

Видатки на завдання та заходи Програми  у 2014 – 2016 роках. 
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Середньостатистичні  дані:  із розрахунку на одну особу – мешканця  Запо-

різької області, вартість програми первинної профілактики  складає 0,007 коп. 

(у 2015 р. – 0,06 коп.) 

 Із розрахунку на кожного представника груп ризику – 28 800 осіб,  вартість 

програм вторинної профілактики становить 252,4 грн.   ( у 2015 р. - 294 грн. ) 

Із розрахунку на одного ЛЖВ – мешканця Запорізької області (4364 особи),  

вартість програм  з діагностики, лікування,  догляду та підтримки складає 8 960  

грн.  (  у 2014 р. – 1 778 грн;   у 2015 р. -  4 499 грн.) . Аналіз видатків на заходи 

Програми вказує на те, що за останній, 2016 рік, зросла доля витрат на заходи, 

пов’язані з лікуванням  ВІЛ-інфікованих пацієнтів  - з 14,3% до 38,3%. Зменшу-

валось  фінансування  проектів з вторинної профілактики для уразливих груп 

населення (СІН, РКС, ЧСЧ, «діти вулиць») з 22% у 2014 р. до 10% у 2016 році. 

Також зменшилась частка видатків на заходи з догляду та підтримки з 8,8% у 

2014 році до 5,3% у 2016 році.  

Показник № 3. Поширеність ВІЛ серед молодих людей віком 15–24 років.  

Існуюча система визначення  захворюваності на ВІЛ-інфекцію (рутинний 

епіднагляд)  базується на встановленні кількості вперше зареєстрованих випад-

ків  ВІЛ-інфекції на 100 тис. населення, без урахування  істинної захворюванос-

ті протягом визначеного періоду (рік, півріччя, квартал). Таким чином реєстру-

ються випадки ВІЛ-інфекції у пацієнтів, які заразилися ВІЛ декілька років то-

му.  

Індикаторами, що свідчать про тенденцію виявлення нових випадків ВІЛ-

інфекції є наступні:  за останнє десятиріччя (2013 – 2016 рр.) реєструється ста-

більне зменшення  частки випадків  ВІЛ-інфекції серед вікової категорії 15 – 24 

роки - з 6,4% до 4,6%.   

Показник №4. Смертність населення від хвороби, зумовленої вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ). Показник смертності серед ВІЛ-інфікованих є 

важливим виміром доступу до діагностики, лікування, догляду та підтримки 

ЛЖВ, індикатором  ефективності  впливу  заходів  на наслідки епідемії. Тенде-

нції  смертності на СНІД  повторюють тенденції  реєстрації  нових випадків 

СНІД  і  залежать, в основному від своєчасності виявлення нових випадків ін-

фекції, охопленням антиретровірусним лікуванням, якісним соціальним супро-

водом.  
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Тенденція смертності серед ВІЛ-інфікованих зростає , показник смертності  

у 2016 році    збільшився на 2,5% і склав 12,4 на 100 тис. населення  проти 12,1 

на 100 тис. населення у 2015 р.  та 11,24 на 100 тис. населення у 2014 році.   

Зростання рівня смертності зумовлено наступними факторами:    

- з року в рік  продовжується збільшення кількості осіб, які були вперше 

виявлені  при постановці під  медичний нагляд  у  ІІІ та ІV клінічній стадії: 335 

у 2016 році (54,3%),   243 особи у 2015 році (49,3%), 228 у 2014 році (46,3%). 

- стан хворих, які госпіталізуються  до стаціонарного відділення у занедба-

них випадках та вкрай тяжкому стані, зумовлених  відмовою від  диспансерного 

нагляду,  низькою прихильністю до лікування, переривання лікування,  пізнім 

зверненням за медичною допомогою, приховуванням ВІЛ-статусу під час ліку-

вання в інших ЗОЗ, у зв’язку з чим витрачається час на проведення додаткових 

дороговартісних  методів  дослідження і, як наслідок,  - незворотні зміни у стані 

здоров’я хворих. В більшості випадках  це призводить до летальних наслідків.  

11. Взагалі, у 2015 р. питома вага померлих ВІЛ-інфікованих осіб, які 

приймали АРТ становить 6,3%, проти  5,9% серед тих, які не приймали АРТ.   У 

2016 р.   летальність серед пацієнтів, які приймають АРТ складає 2,7%, серед 

пацієнтів, які не отримували АРТ – 7,2% (графік №10.) Основна причина смерті 

хворих, які отримували  АРТ  -   ко-інфекція ТБ/ВІЛ – 36 осіб (40,4%), злоякісні 

захворювання (лімфоми, рак легенів, рак шийки матки) - 12  (13,5%), менінго-

енцефаліти внаслідок опортуністичних інфекцій   9 - (10,1%). 

12. Відмічається   більш високий показник смертності серед міського 

(12,6 на 100 тис. нас.) проти показника смертності серед сільського населення 

(11,6 на 100 тис. нас) 

Графік №10. Питома вага ВІЛ-інфікованих  осіб,  які померли серед тих, 

хто отримував АРТ та тих, хто не отримував АРТ.  

 
Показник №5.  Поширеність ВІЛ-інфекції серед вагітних 

У порівнянні з 2014 роком,  показник  уперше виявлених  ВІЛ-інфікованих 

вагітних у 2016 р. зменшився   з 0,31% до 0,21%  та є найменшим за останні 6 

років ( 2011 – 2016 роки) (графік №11) 

Інфікованість ВІЛ за кодом  109.1  характеризує розвиток епідемії серед за-

гального населення і може бути передвісником інтенсивного розвитку епідемі-

чного процесу ВІЛ-інфекції в регіоні :  
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- по-перше, у 2014 р.  зареєстровано зростання захворюваності серед вагіт-

них  у віковій категорії до  25 років  - 3 випадки  та у 2015 р. – 8 випадків,  у 

2016 р. – вагітних у цій віковій категорії  не виявлено . 

-  по-друге, результати тестування за кодом 109.2   дозволяють визначити 

випадки  недавнього інфікування вагітних. Показник поширеності  ВІЛ за цим 

кодом характеризує швидкість поширення ВІЛ взагалі в регіоні. У  2013  серед 

вдруге обстежених вагітних виявлено  3 особи; в 2014 р.  - 5 осіб (зростання по-

казника виявлення на 70%). У 2015 р. таких випадків не виявлено, у 2016 році – 

виявлена 1 вагітна.  

-  по-третє,  зареєстровано зростання інфікованості ВІЛ серед вагітних, які 

проживають як і в містах, так і в сільській місцевості. 

 

Графік №11. Динаміка поширеності ВІЛ серед загального населення та 

серед вагітних.  
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Забезпечення тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-

інфекції вагітних жінок здійснюється  за рахунок державного бюджету, благо-

дійних організацій. Практично  всі вагітні жінки знаходились  на обліку у жіно-

чих консультаціях за місцем проживання, де обстежуються на наявність антитіл 

до ВІЛ двократно, у випадках, коли жінки мали ризики щодо інфікування ВІЛ, 

обстежувались 3 рази перед пологами – згідно протоколу. Всього по області об-

стежено по коду 109.3  – 714 осіб. Виявлена 1 жінка з позитивним результатом.  

Згідно звітів про проведення консультування, жінки отримують послуги з пе-

ред- та післятестового консультування.  У випадках, коли вагітна на обліку не 

знаходилася, або обстежена одноразово, під час пологів їй проводять 

обов’язково тестування з використанням швидких тестів. У 2016 р.  швидкими  

тестами було обстежено 329 вагітних по 109.1 коду, виявлена 1 вагітна з ВІЛ, 

по 109.2. коду  - 220, з позитивним  результатом на ВІЛ  не виявлено. 

Вагітні жінки з ВІЛ-позитивним статусом  знаходяться на обліку у жіночих 

консультаціях за місцем проживання та в КУ  «Центр СНІД» ЗОР. 

Показник №19 Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, яких взято під диспансе-

рний нагляд  у ІІІ та ІV стадіях ВІЛ-інфекції.  

Зростання показників вперше виявлених ВІЛ-інфікованих осіб, яких взято 

під диспансерний нагляд  у ІІІ та ІV стадіях ВІЛ-інфекції, зростання показників 
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смертності від СНІД є результатом не тільки несвоєчасного виявлення (а також 

реєстрації) ВІЛ-позитивних осіб, але  є результатом обмеження доступу до ме-

дичних послуг для ЛЖВ, по-перше в тестуванні, по-друге  в охопленні АРТ.  

Ситуація щодо  вперше виявлених  ВІЛ–інфікованих в ОПТКД, інших обласних 

ЗОЗ свідчить про «провали з діагностикою» на рівні ЦПМСД, ЦРЛ та ЦМЛ.  

Лікарі  пропускають  симптоми  ВІЛ-інфекції у хворих, яких через декілька мі-

сяців, або навіть років, виявляють в закладах вторинної   та  третинної  медич-

ної допомоги  в ІІІ-ІV клінічній стадії захворювання (54,3%).  Як наслідок цього  

– пізнє  призначення АРТ  та  неефективне лікування. 

 

Графік №12. Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, яких взято під диспансер-

ний нагляд  у ІІІ та ІV стадіях ВІЛ-інфекції 
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Показник №20. Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, які пройшли диспансе-

рне обстеження на кінець року серед загального числа ВІЛ-інфікованих 

осіб, які перебувають на диспансерному обліку. 

Показник активної диспансеризації є результатом надання якісних та досту-

пних послуг з медичного спостереження та соціального супроводу, а саме фор-

мування прихильності до диспансеризації. Найважнішим показником доступу  

ЛЖВ до медичних послуг є  подальша  децентралізація АРТ, з умовами надання 

всього спектру медичних послуг, у т.ч. моніторингу лікування. (графік №13.) 

 

Графік №13. Динаміка активного медичного нагляду за ВІЛ-

інфікованими пацієнтами.  
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Поширеність ВІЛ-інфекції Активна диспансерна група

 Завдяки  впровадженим заходам у 2015 – 2016 році, а саме:  

- розширений час забору крові для дослідження на ВІЛ методом ІФА (що-

денно  з 8.00. до 15.00).  

- доставка зразків крові/сироваток крові до лабораторій діагностики ВІЛ-

інфекції здійснюється не рідше одного разу на тиждень. 

- внаслідок впровадження моделі покращення якості ВІЛ-послуг розробле-

ні Локальні протоколи з  консультування і тестування на ВІЛ, в центрах СНІД, 

кабінетах  «Довіра» здійснюється одночасний забір крові для ІФА-2, визначен-

ня СД4  та постановка пацієнта на диспансерний облік,   в обласному Центрі 

СНІД розроблений локальний протокол з консультування та взяття на диспан-

серний облік, завдяки чому вдалося скоротити маршрут пацієнта.   

- відсоток пацієнтів, які були взяті на ДО впродовж 30 днів з дати первин-

ного позитивного результату виріс на 19% , у порівнянні з 2015 р. Питома вага 

пацієнтів, взятих  на диспансерний облік з числа виявлених з антитілами до 

ВІЛ, зросла з 51%  (248 осіб з 489) за 9 місяців  2015 року до  67% у поточному 

році  (347 осіб  з 521), на сайтах АРТ – з 47% (192 особи з 395) до 61% (255 осіб 

з 416) відповідно. 

- до організації медичного обслуговування ВІЛ-позитивних залучені вузькі 

спеціалісти  і сімейні лікарі через  систему переадресації;  

- з метою децентралізації надання антиретровірусної терапії у І кварталі 

поточного року відкриті 4 нових сайти АРТ, у І кварталі наступного року  пла-

нується відкрити ще 4 сайти; 

в області вдалось підвищити показник активної диспансерної групи.  

Показник № 9. Частота передачі ВІЛ від матері до дитини  

Показник передачі ВІЛ від матері до дитини  в області за останні роки має 

стійку тенденцію до зниження. Рівень вертикальної трансмісії ВІЛ методом 

ІФА за 2013 рік, який обчислюється у 2015 році (діти, народжені ВІЛ-

інфікованими жінками, яким виповнилося 18 місяців до 1 липня 2015 року) 

склав – 1,1 % (за 2012 рік – 4,1%,). Частка  вертикальної трансмісії ВІЛ станом  

на 01.01.2017 р. складає 3,7 %. 

Показник № 14. Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, 

охоплених профілактичними програмами.  
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За даними КУ «Обласний клінічний наркологічний  диспансер» ЗОР станом 

на 01.01.2017 на диспансерному обліку знаходяться 6494 наркоспоживача 

(показник поширеності – 37,0  на 10 тис. населення).  

У межах виконання проекту «Збережи здоров’я та оптимізм», за фінансової 

підтримки  Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського 

здоров`я»,  благодійним фондом «Сподівання» в  м. Запоріжжі, м. Бердянську 

забезпечується робота 4 стаціонарних, 1 мобільного, 4 вуличних 

консультативних пунктів для СІН та працівників комерційного сексу, пунктів 

вторинного обміну шприців, 6 аутріч-маршрутів.  

Працює мобільна амбулаторія. Протягом 12 міс. 2016 р здійснено 143 виїз-

ди: ( м. Запоріжжя – 91,  міста та райони Запорізької області - 52). Кількість ві-

зитів в мобільну клініку  - 2704, обстежено на ВІЛ 1215 осіб, позитивних ре-

зультатів – 12, на гепатити обстежені 193 клієнтів  НУО, на сифіліс – 42, гоно-

рея - 42. У випадках виявлення позитивних результатів соціальні працівники 

НУО перенаправляють клієнтів до Центрів СНІД, кабінетів «Довіра» з метою 

обстеження на ВІЛ та взяття таких пацієнтів на медичний облік.  

. Доступ споживачів ін’єкційних наркотиків до програм ресоціалізації та 

реабілітації у центрах ресоціалізації та реабілітації, через механізм соціального 

замовлення, не забезпечений у зв’язку з відсутністю наявної нормативної щодо 

надання цих послуг. В області працюють центри реабілітації наркозалежних 

осіб, до яких перенаправляються клієнти профілактичних програм (Центр 

«Преображение», «Вихід є», Центр при монастирі святого Савви Освяченого та 

інші). Оціночна кількість СІН в області – 11700; взагалі отримали послуги 

протягом звітного періоду   СІН - 4852  (41,5 %).  

Показник № 15. Кількість працівників комерційного сексу, охоплених 

профілактичними програмами . (Графік №14) 

Проекти з надання послуг робітникам  комерційного сексу виконують пра-

цівники БФ «Сподівання» у співпраці з Клінікою, дружньою до молоді, БО 

«Все можливо». Протягом звітного періоду послуги з профілактики ВІЛ/СНІДу, 

інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), взагалі отримали 549  ро-

бітників комерційного сексу. Відсоток охоплення профілактичними заходами 

осіб, які надають платні сексуальні послуги, становить 22% від оціночної кіль-

кості жінок комерційного сексу в області  (2500 осіб). 

Показник № 16. Кількість чоловіків, які мають секс з чоловіками, охо-

плених профілактичними програмами . У звітному періоді в області проекти 

з надання послуг чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (ЧСЧ), 

виконувались працівниками Запорізького обласного благодійного фонду «Ген-

дер Зед». Послугами проекту за звітний період охоплено 2462 особи. Частка 

охоплених становить 43,96 % від оціночної кількості чоловіків, які мають сек-

суальні стосунки з чоловіками в області  (5600 осіб). 

 

Графік №14. Показники якості впроваджених профілактичних програм 

визначаються у даних, щодо поширеності ВІЛ серед уразливих груп насе-

лення.   
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Результати інтегрованих біоповедінкових досліджень серед уразливих до 

ВІЛ груп населення проводяться 1 раз на 2 роки. Останнє дослідження прове-

дене у 2015 році і наразі результати в стані вивчення. Але вже сьогодні можли-

во відмітити, що поширеність серед СІН у 2015 році зросла до 8%; серед РКС – 

до 7,3%  і є практично найнижчими в країні; серед ЧСЧ поширеність ВІЛ про-

тягом 5 років залишається практично без змін.   

Показник № 17. Відсоток загальноосвітніх навчальних закладів, які 

мають підготовлених вчителів і протягом останнього навчального року 

забезпечили навчання учнів за програмами розвитку життєвих навичок 

щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ. 

Затверджено мережу 21 базових навчальних закладів Запорізької області 

для впровадження стандартів якості превентивної освіти щодо формування в 

учнів навичок здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу. Згідно 

плану заходів проектів за грантами Глобального фонду для боротьби зі СНІД, 

туберкульозом та малярією та Європейського Союзу та здійснено запроваджен-

ня у 2014-2015 навчальному році обов’язкового факультативного курсу «Захис-

ти себе від ВІЛ» за програмою Т.В. Воронцової «Формування здорового спосо-

бу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» в об’ємі 35 навчальних годин для учнів 

10-11 класів в базових навчальних закладах. У 170 навчальних закладах області 

впроваджено факультативний курс «Захисти себе від ВІЛ» за програмою Т. В. 

Воронцової «Формування здорового способу життя та профілактика 

ВІЛ/СНІДу» в об’ємі 35 навчальних годин для учнів 9-11 класів, яким охоплено 

5245 учнів.  Навчальні заклади області беруть активну участь у проведенні за-

ходів до Всесвітнього Дня здоров’я, Дня пам’яті померлих від СНІДу, Всесвіт-

нього Дня боротьби зі СНІДом. 

В області налічується 567 навчальних закладів, мають підготовлених вчите-

лів і протягом останнього навчального року забезпечили навчання учнів за про-

грамами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу жит-

тя і профілактики ВІЛ – 549, т.ч. відсоток складає 96,8%. 

Показник № 18. Відсоток молодих людей віком 15 - 24 роки, які прави-

льно визначають шляхи запобігання статевій передачі ВІЛ-інфекції та 

знають як вона не передається. У 2016 році проведені дослідження Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Вибірка по Запорізь-

кій області репрезентативна для населення Запорізької області у віці 15+ за 
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статтю, віком, розміром населеного пункту згідно з даними Державної служби 

статистики України станом на 1 січня 2015 року. Видання «Обізнаність насе-

лення про епідемію ВІЛ в Україні 2016»  20.01.2017. Метою даного досліджен-

ня є оцінка результатів кампанії «Не Дай СНІДу Шанс!»: досягнуті зміни, вимі-

рювання знань, ставлення і поведінкові установки населення України щодо 

ВІЛ/СНІД. 

За даними дослідження: Більше половини (58%) українців вважають, що 

дуже добре або досить добре поінформовані про ВІЛ/СНІД. 27% вважають, що 

поінформовані погано, і 6%, що взагалі не знають про це. Частка тих, хто гадав, 

що вони зовсім не поінформовані про ВІЛ/СНІД скоротилася у порівнянні з 

2015 роком, коли вона становила 9%.  

Процент поінформованих респондентів є значуще вищим серед молоді 

(69%). Серед населення Запорізької області таких 57%. 

Серед населення Запорізької області тільки 68% отримували інформацію 

про ВІЛ/СНІД протягом останнього року. Найбільш згадуваним джерелом ін-

формації є телебачення (61%). Інші джерела інформації називалися значно рід-

ше.  

Більше половини володіють наступною інформацією про ВІЛ:  

- можна інфікуватися ВІЛ і не знати про це (85% респондентів вважають 

твердження правильним; ця частка значно зросла у порівнянні з 2015 роком, 

коли вона становила 82%);  

- використання презервативів значуще зменшує ризик інфікування ВІЛ 

(80%, що значуще більше у порівнянні з 2015 роком, коли ця частка становила 

76%);  

- зараз немає ліків, які б цілковито вилікували від ВІЛ-інфекції і СНІДу 

(74%);  

- здорова на вигляд людина може мати ВІЛ (71%);  

- якщо людина не вживає наркотики, це не означає, що вона може не тур-

буватися про ВІЛ/СНІД (61%).  

 

Близько третини опитаних (35%) знають, що ВІЛ – це не смертний вирок; 

30% знають, що ВІЛ-позитивна жінка може народити здорову дитину; 29% 

знають, що ВІЛ-позитивні люди сьогодні забезпечуються необхідними ліками 

та можуть жити нормальним життям.  

66% українців вважають, що чоловік, який носить із собою презервативи, не 

матиме поганої репутації; 56% українців вважають так само і щодо жінок, які 

носять з собою презервативи. Серед мешканців Запорізької області найбільше 

обізнані про інфікування ВІЛ шляхом незахищеного вагінального сексу (97%), 

через контакти «кров у кров» (93%) та при анальному сексі без використання 

презерватива (91%). 

Серед жителів Запорізької області частка цих респондентів складає 54%. 

Третина опитаних (34%) сказали, що вони не потребують додаткової інфор-

мації з питань ВІЛ/СНІДу. Серед молоді тих, кому не потрібна додаткова інфо-
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рмація про ВІЛ/СНІД, – 23%.  Найбільше таких – серед жителів Запорізької об-

ласті (44%). 

Приблизно кожен п’ятий (20%) серед тих, хто вважає реальним ризик ВІЛ- 

інфікування, сказав, що не завжди виходить вживати заходів безпеки. У Запорі-

зькій області 12% сказали, що знають про заходи профілактики ВІЛ, але не 

завжди їх дотримуються. 

54% не погодилися б на незахищений секс з новим партнером, а 11% пого-

дилися б. 10% сказали, що ніколи б не мали таких стосунків.   У Запорізькій об-

ласті 44% опитаних сказали, що вони б не погодилися на подібну пропозицію, а 

9% - погодилися  

Серед молоді частка тих, хто готовий запропонувати новому статевому пар-

тнеру використати презерватив, є значуще більшою, ніж серед населення зага-

лом (74% проти 57%).  

Серед жителів Запорізької області 62% запропонують новому сексуальному 

партнеру презерватив.  59% впевнені у своїй здатності переконати нового парт-

нера використовувати презерватив. Серед жителів Запорізькою області – 66%. 

Чоловіки більше впевнені у тому, що вони зможуть переконати свою нову 

партнерку використовувати презерватив, ніж жінки (56% чоловіків та 46% жі-

нок сказали, що їм дуже або доволі легко буде переконати в цьому свого парт-

нера). Серед жінок значно більше тих, хто не знає, чи вдасться їм переконати 

своїх нових сексуальних партнерів використовувати презерватив (43% серед 

жінок та 34% серед чоловіків). 

Серед молоді близько третини (32%) запропонують новому сексуальному 

партнеру пройти тестування на ВІЛ, а приблизно кожен п’ятий (21%) – не за-

пропонує (цей показник значуще знизився у порівнянні з 2015 р., коли він ста-

новив 28%).  

Серед жителів Запорізької області 17% запропонували б новому сексуаль-

ному партнеру пройти тестування на ВІЛ, натомість близько третини (32%) не 

будуть цього робити. 

Показник № 21. Відсоток людей, які живуть з ВІЛ, охоплених послуга-

ми догляду та підтримки . 

Соціальний супровід дітей даних категорій здійснюють працівники облас-

ного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа 

людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом», охоплено послугами 101 ВІЛ-інфікована  

дитина. Для дітей віком до 14 років в обласному відділенні Всеукраїнської ме-

режі ЛЖВ організовано дитячий центр «Капітошка». Діти відвідують цирк, ди-

тячі свята, отримують гуманітарну допомогу.                                                                                                    

ВІЛ-інфіковані діти відвідують: дошкільні, середні, спеціалізовані навчальні 

заклади на загальних підставах. Дитячий садок - 5 дітей; школу - 37; інтернати - 

1; навчання на дому – 3, технікум – 1. У дитячому будинку «Сонечко» знахо-

диться  - 6 дітей. З них 1 позитивна дитина, яка отримує АРТ. Отримує держав-

ну допомогу 164 дитини; допомогу по інвалідності. - 63 дитини. Всім потребу-

ючим в КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІ-

Дом» ЗОР надаються послуги психолога. Педіатром  КУ «Запорізький обласний 

центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» ЗОР сумісно з представниками 
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Запорізького відділення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД» проведено роботу та здійснено відбір та проведено оздоровлення у 

дитячому закладі оздоровлення та відпочинку 7 дітей зазначеної категорії. На 

заходи оздоровлення ВІЛ-інфікованих дітей виділено 30,0 тис. грн. 

Соціально-психологічну підтримку ВІЛ-інфікованим надають психологи, 

соціальні працівники благодійних фондів «Сподівання», обласної організації 

Товариства Червоного Хреста України, обласного відділення Всеукраїнської 

благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з 

ВІЛ/СНІДом»,  Мелітопольський благодійний фонд «Все можливо»  

В КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» 

ЗОР психологами надані послуги 399 особам (із них 51 дитина). Соціальними 

працівниками центру здійснюється супровід хворих до будинку-інтернату для 

інвалідів, доставка антиретровірусних препаратів ВІЛ-інфікованим додому, со-

ціальне поховання, формування та підтримка прихильності до лікування, заку-

півля, доставка  медичних препаратів  та інші послуги. 

Станом на 01.01.2017. у 5 інтернатних  закладах  системи соціального захи-

сту населення (КУ «Запорізький дитячий будинок інтернат» ЗОР, КУ «Запорі-

зький геріатричний пансіонат» ЗОР,  КУ «Любомирівський психоневрологіч-

ний інтернат» ЗОР, КУ «Бердянський геріатричний пансіонат» ЗОР перебуває 

10 ВІЛ-інфікованих осіб. Всього на заходи утримання ВІЛ-інфікованих осіб в 

системі соціального захисту населення витрачено 483,2 тис. грн. Протягом року 

послугами  соціального супроводу, консультаціями   охоплено   2953 особи  - 

67,7%.  

Показник № 22. Кількість осіб з ВІЛ-інфекцією, які отримують АРТ.  

Станом на 01.01.2017 АРТ в Запорізькому регіоні отримують 2419 осіб.  До-

рослих на АРТ - 2354 осіб, що становить  86,8 %  від потребуючих АРТ,  дітей - 

65, від  потребуючих  лікування 69. За кошти Держбюджету лікування отриму-

ють - 1349 дорослих та дітей, за кошти Глобального фонду – 808 дорослих, за 

кошти РЕРFAR – 262 дорослих. Протягом   2016 р. взято на АРТ 688  осіб .   З 

метою наближення послуг з лікування протягом звітного періоду  переведені на 

сайти АРТ за місцем проживання із КУ « Центр СНІД» ЗОР 68 пацієнтів.  В за-

кладах УДПтС знаходяться 141 ВІЛ-інфікована особа, отримують АРТ 84 осіб. 

Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування 

позитивного ставлення до антиретровірусної терапії. 

За звітний період з метою моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції, лаборатор-

ного супроводження антиретровірусної терапії проведено 5340 досліджень на 

визначення кількості СД-4 (2869 осіб), 146733 біохімічних та гематологічних 

досліджень. Досліджень за допомогою полімеразної ланцюгової реакції – 4008 

(3675 осіб). Згідно проведеної верифікації даних щодо кількості пацієнтів на 

АРТ, яким проведений моніторинг лікування  за показниками ВН протягом 

2016 року обстежено на ВН 2100 осіб , які приймають АРТ. З них показали не-

визначальне вірусне навантаження (<40 РНК - копій/мл) 1697 осіб,  більше  

1000 – 129 осіб, обстежено всього - 1987. Таким чином  АРТ ефективна для 85,4 

% пацієнтів.  
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Зареєстроване  зростання  показника ефективності лікування  - ВН, у порі-

внянні з даними станом на 01.01.2016 , на 17,5 %. 

Показник № 23. Відсоток дітей, які отримують АРТ, з числа ВІЛ-

інфікованих дітей.  Станом на 01.01.2017 р. у регіоні АРТ  потребують 69 , 

отримують 63 дитини, та 2 дитини з АТО. Для лікування використовуються на-

ступні схеми АРТ: 

     1 ряду – 56 дітей: 

     2 ряду – 8 дітей: 

     3 ряду – 1 дитина: 

За 2016 р. взято на АРТ 7 дітей . Не отримують  АРТ 4 дітей: 

Одна дитина з К.-Дніпровського району, 2000 року народження,(16 років), 

перервала АРТ у 2013 році за релігійними переконаннями. Спостерігається ра-

зом з  дитячим фтизіатром, сімейним лікарем. Батьки не отримують АРТ.  

Друга  дитина з м. Запоріжжя, 2012 року народження. (3,5років). батьки не 

готові розпочати АРТ, ніхто в родині не знає о ВІЛ – позитивному статусі. Спо-

стерігається  педіатром за місцем проживання. Батьки не отримують АРТ. Тре-

тя   дитина  з м . Мелітополь, 2014 року народження, ВІЛ - позитивний  статус 

встановлено  після народження. Мати не сприймає  свій статус. Батьки не 

отримують АРТ.  

Четверта дитина з м. Запоріжжя. Перервала АРТ з 01.07.16. Батьки не відві-

дують Центр СНІД . Змінили місце проживання .Патронажі без успіху. Батьки 

не отримують АРТ  

З дітьми, батьками   членами МДК проводиться формування прихильності 

до АРТ. 

 Показник № 24. Відсоток осіб з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, які отримують 

АРТ через 12 місяців після її початку (за причинами вибуття). 

На 01.01.2017 не отримують – 9, з них перервали - 6, померло -3 

Всього призначено АРТ 406 особам, не отримують   93  , з них перервали  55 

осіб , померло  38 осіб. 

Загальний відсоток утримання на АРТ за місячними когортами ЛЖВ, які ро-

зпочали АРТ 12 міс. тому – 77%. 

Відсоток утримання на АРТ  в когорті 2015 року збільшився в порівнянні з 

когортою 2014 року на 3,6%, але залишається низьким. 

 

Графіки №15. 16. Зміна структура когорти в залежності від тривалості 

терапії (2012-2015 рр) (%) 
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Показник № 25. Відсоток зареєстрованих ВІЛ-інфікованих пацієнтів з 

ТБ, які отримували АРТ під час лікування ТБ . Кількість пацієнтів з ко-

інфекцією ВІЛ/ТБ , та  які отримали лікування від туберкульозу та ВІЛ-

інфекції у 2016 р. – 206 осіб, відсоток  отримувачів подвійного лікування  - 

91,15%, у 2015 р. цей показник складав 79,85%, у 2014 р. – 80,1%. Серед всієї 

кількості пацієнтів , отримувачів лікування ВІЛ/ТБ чоловіків- 146, жінок – 60; 

дезагрегація за віком: діти від 5 до 14 років – 2, 15 – 17 років – 1, 18 – 24 роки  2 

особи, 25-34 років 49 осіб, 35 – 44 роки – 110 осіб, 45 – 54 роки  -  5 осіб, старші 

65 – 1 особа.     

Показник № 26. Кількість смертей від туберкульозу серед хворих з ко-

інфекцією ВІЛ/ТБ : показник смертності складає 2,9 на 100 тис. нас. Кіль-

кість померлих – 51 особа, з них міські мешканці – 39, сільські – 12.  

Показник № 27. Відсоток осіб з опіоїдною залежністю, які отримують 

замісну підтримувальну терапію (Описаний вище). 

 

 

Показник №28. Рівень дискримінації осіб, які живуть з ВІЛ .  

За даними дослідження Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-

menarbeit у 2016 р. (GІZ):  в ході опитування досліджувалися 4 рівні сприйняття 
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ЛЖВ: сприйняття незнайомих ЛЖВ (шкала Богардуса), сприйняття знайомих, 

якщо вони інфікуються ВІЛ; сприйняття знайомих ЛЖВ; сприйняття ВІЛ-

позитивних дітей. Більша частина українців (66%) вважає, що люди з ВІЛ ма-

ють право тримати свій діагноз у таємниці. 42% вважає, що люди інфікуються 

ВІЛ лише через свою аморальну поведінку, ще 29% вважають , що ВІЛ – це 

Божа кара. Зросла частка тих, хто вважає, що ЛЖВ повинні бути ізольовані (з 

19% у 2015 році до 23% у 2016 році).  

36% вважає, що права ЛЖВ порушуються в Україні.  

39% порадили би людині, чий партнер інфікувався ВІЛ, продовжувати сто-

сунки, вживши усіх необхідних застережних заходів (проти 46% в 2015 році); 

25% рекомендували б припинити стосунки (проти 20% в 2015 році), решта не 

знають, що порадити.  

Сприйняття знайомих, якщо вони інфікуються ВІЛ. 47% українців твердять, 

що не змінять свого ставлення до своїх друзів чи колег, коли дізнаються, що ті є 

ВІЛ-позитивними, або навіть запропонують їм свою допомогу (порівняно з 59% 

у 2015). Для 17% спілкування з ВІЛ-позитивними знайомими стане неприєм-

ним, але вони намагатимуться приховати це (у 2015 таких було 13%). 20% пос-

тараються спілкуватися з такими знайомими якомога менше або припинять зо-

всім, решта не можуть передбачити свою реакцію.  

Серед мешканців Запорізької області 12% готові допустити ЛЖВ як колег 

або ближче. Стільки ж (12%) готові допустити бісексуалів, 8% – трансгендерів, 

7% – гомосексуалів, по 4% – СІН та людей, які надаюсь сексуальні послуги за 

гроші.  

Близько чверті жителів Запорізької області (23%) сказали, що не змінять 

свого ставлення до ВІЛ- позитивного знайомого. 21% будуть негативно до ньо-

го ставитися та намагатимуться цього не показувати, ще 14% будуть уникати 

спілкування. 18% сказали, що нададуть такому знайомому посильну допомогу і 

підтримку.  

Серед тих, хто змінить своє ставлення до людини, якщо дізнається про її 

ВІЛ-позитивний статус, 55% пояснюють це страхом інфікуватися. Частка тих, 

хто вважає, що ЛЖВ інфікувалися через свою аморальність, зменшилася з 25% 

у 2015 році до 17% в 2016 році.  

Сприйняття ЛЖВ. Знайомих ЛЖВ мають 5% українців, і 71% з них став-

ляться до ЛЖВ, як до звичайних людей, 23% намагаються уникати спілкування 

з ними.  

Сприйняття дітей з ВІЛ-позитивним статусом. Серед населення України 

34% вважають, що ВІЛ-позитивні діти можуть ходити до однієї школи разом з 

ВІЛ-негативними дітьми (40% серед молоді, 35% серед населення Запорізької 

області).  

Заперечують це 22% серед населення загалом, 18% серед молоді, 22% жите-

лів Запорізької області.  

 

Регіональна система МіО у 2016 році: основні досягнення та наявні 

проблеми. 

Оперативна   діяльність. 
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Впроваджена та підтримується методична та консультативна робота  із лі-

карями кабінетів «Довіра», сайтів АРТ закладів  охорони здоров’я м. Запоріжжя 

та ЦРЛ  області з питань надання консультативної допомоги ВІЛ-інфікованим, 

впровадження електронної системи формування звітності, у   т.ч. з питань АРТ  

(Ф 56, Ф 57) .   

Впродовж 2016 року спеціалістами  КУ «Центр СНІД» ЗОР з метою прове-

дення оцінки якості надання послуг ДКТ (зовнішня супервізія) , медичних пос-

луг для ВІЛ-позитивних осіб, у т.ч.  доступу ВІЛ-інфікованих осіб до лікування, 

догляду та підтримки, ко-інфекції ВІЛ/ТБ,   здійснено 42 виїзди  в 26  закладів 

охорони здоров’я  м. Запоріжжя і області. 

Здійснені моніторингові візити в КУ «Обласний клінічний шкірно-

венерологічний диспансер» ЗОР,  Бердянське ТМО, Бердянський ЦПМСД, 

Бердянський ПТД; ЦПМСД та  ЦРЛ Пологівського, Токмацького, 

Василівського, Вільнянського, Бердянського, Куйбишевського районів, ТМО 

Михайлівського району, СМСЧ №1 м. Енергодар, КУ «Обласний 

протитуберкульозний диспансер» ЗОР, Дніпрорудненська міська лікарня, в 

заклади охорони здоров’я м. Запоріжжя (6 закладів) за результатами перевірок 

підготовлено довідки.  

 Проводиться  моніторинг та оцінка  якості надання послуг ДКТ на ВІЛ у 

ЗОЗ  області, а також  оперативний аналіз якості консультування та організації 

послуг ДКТ у ЗОЗ області.   

 Щоквартально проводиться аналіз матеріально-технічного забезпечення  

та штатного розпису кабінетів «Довіра» закладів охорони здоров’я області. 

 

Аналітична та науково-практична діяльність. 
1. Організація та проведення оцінки якості даних (DQA) в КУ «Центр 

СНІД» ЗОР (сайти ЗПТ, два сайти АРТ), КУ «Мелітопольський центр СНІД» 

ЗОР, КУ «Пологівська ЦРЛ» , КУ «Токмацька ЦРЛ»,  ДЗ «СМСЧ №1» м. Енер-

годар, КУ БМР «Бердянське ТМО», сайти  АРТ). 

2. Дослідження для формування каскадного методу представлення да-

них за направленнями: «Каскад безперервних послуг для ЛЖВ в районах  обла-

сті, де  працюють сайти АРТ», «Наступність надання послуг   ДКТ в Мелітополі 

та Мелітопольському районі». 

3.  Картування ВІЛ-послуг в регіоні. 

4. Організація роботи по консультуванню і проведенню тестування на 

ВІЛ-інфекцію осіб з груп найвищого ризику в закладах охорони здоров’я міста 

Запоріжжя   за 2015  рік, І півріччя 2016 р. . 

5.  Аналіз щодо регіональних показників моніторингу і оцінки  виконання 

Програмних  заходів в Запорізькій  області за 2011 – 2015 роки. 

6.   Дослідження щодо інтерпретація даних в системі вимірювання ді-

яльності з покращення якості надання безперервних послуг  УГН , ЛЖВ  

(USAID RESPOND).  

7.  Результати аналізу регіональних даних офіційно зареєстрованих 

нових випадків ВІЛ-інфекції/СНІД, наданих до   бази  даних  Європейського 
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центру з профілактики та контролю за захворюваннями і Європейського регіо-

нального бюро (TESSу) за 2015 рік.  

8.  Аналіз  щодо надання  континууму  послуг з КіТ  на  сайтах АРТ 

Запорізької області,  взяття на медичний облік, призначення АРТ (крос-секційні 

та когортні дослідження) . 

9. У відділі МіО проведена верифікація даних щодо кількості пацієн-

тів на АРТ, яким проведений моніторинг лікування  за показниками ВН. Таким 

чином  АРТ ефективна для 85,4 % пацієнтів.  

10. Інформація про облік ВІЛ-інфікованих громадян України у регіоні в 

зв’язку зі зміною місця проживання (у межах та за межі України) , щомісячні 

протягом 2016 року 

11. Інформація про облік ВІЛ-інфікованих осіб з АР Крим, Донецької 

та Луганської областей у закладах служби СНІДу регіонів України , щомісячні 

протягом  2016 року. 

 

Підготовлені  довідкові  матеріали : 

1. Інформаційний бюлетень « ВІЛ-інфекція/СНІД     у Запорізькій області.  

Стан заходів протидії  епідемії ВІЛ/СНІД .  Аналіз показників Національного  

та регіонального плану моніторингу і оцінки виконання Програмних  заходів в 

Запорізькій  області за 2011 – 2015 роки». 

2. Інформаційний бюлетень «ВІЛ-інфекція/СНІД  в Запорізькій області 

станом на 01.07.2016». 

3.  Стандартні операційні процедури по формуванню звітів та верифікації 

даних Центр  МіО КУ «Центр СНІД» ЗОР. 

4. Локальний протокол по консультуванню та диспансерному обліку впе-

рше виявлених ВІЛ-інфікованих пацієнтів.   

 

 Навчання кадрів. 

1. Організовані  та проведені навчальні сесії  за підтримки проекту 

USAID РЕСПОНД 15.03. – 16.03.2016; 30.06. – 01.07.2016;  16.11.2016; 07.12. – 

08.12.2016. з  питань покращення континууму ВІЛ-послуг у Запорізькій області, 

підтримки сайтів АРТ шляхом впровадження інтервенцій серед уразливих груп 

населення та ВІЛ-інфікованих осіб.  

2. Навчено 69 спеціалістів ЗОЗ області, у т.ч. сайтів АРТ, лікарів цен-

трів   СНІД. 

3. Прийнято участь у  проведені навчання лікарів сайтів АРТ з питань  

епідмоніторингу,  звітності, ведення облікової документації, надання медичних 

послуг  та моніторингу за лікуванням, ведення УІ з використання  препаратів 

PEPFAR – 04.08.2016 та 04.10.2016.  Участь у навчанні  прийняли 12 лікарів 

сайтів АРТ, їх медичні сестри, лікарі Центрів   СНІД.  

4. Прийнята участь в організації та   проведені навчання для медичних 

працівників кримінально-виконавчої системи з питань обліку та звітності, сис-

теми реєстрації  та звірки , надання медичних послуг для засуджених з діагно-

зом ВІЛ-інфекція. 
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5. Зустріч за результатами проведеного крос-секційного дослідження 

в рамках проекту «Моніторинг поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед 

споживачів ін’єкційних наркотиків та їх статевих партнерів як компонент епід-

нагляду за ВІЛ другого покоління» 24.01. – 27.01.2016  . 

6. Участь, представлення тез «Результати впровадження моделі пок-

ращення якості ВІЛ-послуг в Запорізькій області, 2016 р.»  на  ІІІ Національній  

практичній  Конференції «За кожне життя разом, прискорення до мети 90-90-

90». 21. – 23.11.2016  м. Київ 

 

Проблеми, які існують на регіональному рівні у сфері регіональної си-

стеми  МіО.  

 

1. Виїзні засідання КР в  райони, які проводились  у 2014 р.,  показали ефе-

ктивність цієї роботи, але потрібно розширювати таку можливість на інші рай-

они, у першу чергу на ті, де показники захворюваності  вищі, ніж середньооб-

ласний. Проблема в тому, що немає можливості фінансувати цей напрямок. 

2.  Існує нагальна проблема  щодо впровадження МІС-ВІЛ саме в системі 

on-line, а також необхідно передбачити автоматичне втягнення вже існуючої 

бази STMA  в МІС.  Існує проблема з своєчасним  введенням  в STMA  даних 

про нових пацієнтів, яким встановлений діагноз ВІЛ-інфекція, результатів дос-

ліджень СД-4 та ВН . Це ускладнює оперативний  моніторинг лікування.  

4. Проблема в тому, що  в кабінетах «Довіра» ЦРЛ, де немає сайтів АРТ не 

впроваджений ЕІ STMA, що ускладнить в подальшому впровадження МІС-ВІЛ. 

6.  У зв’язку з ліквідацією медичної частини в УДПтСУ, втрачена   можли-

вість проведення звірок, отримання загальних звітів по використанню ШТ, ін-

ших звітів  безпосередньо від  керівництва МСЧ кримінально-виконавчої служ-

би. 

7. В службі УДПтСУ не налагоджена система зв’язку з  іншими регіонами: 

медпрацівники колоній не  проводять запити щодо ВІЛ-інфікованих засудже-

них, які прибувають для відбування покарання з інших регіонів України. Таких  

пацієнтів обстежують вперше  і реєструють як вперше виявлених . Таким чи-

ном, працівники відділу МіО змушені надсилати запити до Центрів СНІД ін-

ших регіонів для уточнення інформації.  

8. З січня 2016 р. відсутня можливість зв’язку з  обласним управлінням 

статистики  по померлим.  Не виключено, що статистичні дані по смертності 

зменшені  у зв’язку з тим, що Центр немає реальних даних по випадкам смерті 

від СНІД.  

9. У зв’язку з відсутністю наказу ДОЗ ОДА щодо алгоритму взаємодії  між 

рівнями надання медичної допомоги з ВІЛ/СНІД, наявні проблеми оперативно-

го зв’язку з  лікарями  лікарі ЗОЗ м. Запоріжжя та обласних ЗОЗ, де виявлені 

пацієнти з позитивним результатом на ВІЛ.  Лікаря  не несуть  особистої  від-

повідальності за те, що не повідомили про позитивний результат пацієнта та не 

переадресовують таких пацієнтів до Центру. Не на всіх направленнях вказані 

ПІБ лікарів – розшук самих лікарів по ЗОЗ. 
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 Проблеми та питання, які потребують  удосконалення на регіональ-

ному   рівні:  

1. Не здійснюється забір і доставка зразків крові  для обстеження на 

СД4, ВН пацієнтів Д-групи із сайтів АРТ до лабораторій Центру СНІД через ві-

дсутність вакутайнерів та нестачу пального у ЦРЛ. 

2. При проведенні ранньої діагностики ВІЛ існує проблема 100% об-

стеження дітей через матеріальні, транспортні труднощі та людський фактор. 

3. Залишається низьким рівень диспансеризації у районах (ЦРЛ) через 

відсутність лікарів-інфекціоністів або їх відмову здійснювати спостереження за 

ВІЛ-інфікованими   

5.  Оптимізація маршруту пацієнта з вперше виявленим позитивним ре-

зультатом на ВІЛ з метою попередження   їх  втрати і взяття на диспансерний 

облік у найкоротші строки та своєчасного призначення лікування; 

6.  Створення та відпрацювання та впровадження в діяльність працівників 

Центру      алгоритму формування прихильності до медичного нагляду та ліку-

вання АРТ;  

7. Впровадження в діяльність соціальних працівників та психологів Центру  

індивідуального ведення ВІЛ-інфікованих   пацієнтів  з ризиками відривів від 

АРТ, вперше  виявлених пацієнтів  - з метою формування до медичного нагля-

ду; 

8.  Сприяння повноцінній роботі новим сайтам АРТ в  Кам’янсько-

Дніпровський ЦРЛ та ТМО Михайлівського району шляхом проведення моні-

торингових та консультативних візитів в І півріччі 2017 р. (2 рази на квартал 

перші півроку 2017 р. ); 

9. Своєчасне введення даних про пацієнтів з вперше встановленим діагно-

зом ВІЛ-інфекція в ЕІ STMA медичними сестрами поліклінічного відділення 

Центру. Впровадження електронної системи МІС в on-line. 

10.  З метою  забезпечення оперативного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції 

та моніторингу ефективності лікування АРТ впровадження системи своєчасної 

передачі даних про результати обстеження пацієнтів   на СД-4, ВН  на сайти 

АРТ (індивідуальні адреси лікарів сайтів АРТ); 

11. Подальше проведення навчання лікарів кабінетів «Довіра», сайтів АРТ 

з питань ведення облікової та звітної документації, верифікації даних, забезпе-

чення достовірності звітів; 

12.  Забезпечення  ведення  електронних баз даних досліджень на СД-4 та 

ВН  з метою  якісного моніторингу ефективності  лікування АРТ; забезпечення  

ведення  електронних баз даних досліджень на гепатити В і С пацієнтів  з  впе-

рше    встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція та СНІД з метою  оперативного 

супроводу ВІЛ-інфікованих пацієнтів, призначення лікування , а також  форму-

вання достовірних даних для звіту Ф 2 (річна форма); 

13. Покращення  доступності до інтегрованих послуг ВІЛ-позитивних па-

цієнтів, які мешкають у сільській місцевості та  малих  містах, мотивація меди-

чних працівників по роботі з ВІЛ-позитивними пацієнтами. 
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