
 

 

1 грудня світова громадськість відзначає Всесвітній 

день боротьби зі СНІДом 
 

Всесвітній день боротьби́ зі СНІД відзначається  щороку 1 грудня  та 

покликаний підвищити глобальну поінформованість населення щодо ВІЛ/СНІДу. 

Продемонструвати міжнародну солідарність у зусиллях по зниженню тягаря на 

людей, які живуть з ВІЛ та хворих на СНІД. 

   В цей день привертають увагу засобів масової інформації, громадськості та 

кожної людини про своє право на власне здоров’я, дотримання власної поваги та 

гідності до себе та сприйняття заходів профілактики щодо попередження цієї 

хвороби. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНЕЙДС у світі з 

ВІЛ-інфекцією живе близько 36,9 млн. людей, з них 1,8 млн. дітей  віком до 15 

років, 21,7 млн. людей отримують антиретровірусне  лікування. 

Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ. За 

оновленими оцінками щодо ВІЛ/СНІДу на початок 2018 року в Україні мешкало 

244 000 тис. людей з ВІЛ усіх вікових категорій. Рівень поширеності ВІЛ серед 

дорослих, 15 років і старше оцінюється у 0,63%, у віковій групі 15-49 років – 

0,94%. 

За офіційними даними ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України» в країні  за період 1987 по жовтень 2018 року  

офіційно зареєстровано 330 415 випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, у 

тому числі 109 437 випадків захворювання  на СНІД та 47 646  випадків смерті від 

захворювань, зумовлених СНІД.   

Станом на 01.10.2018 р., у закладах охорони здоров’я країни під медичним 

наглядом знаходилось 144 633 ВІЛ-інфікованих громадян України (показник 

342,6 на 100 тис. населення), з них 46 443 хворих з діагнозом СНІД (110,0 на 100 

тис. населення). Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались у 

Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Київській, 

Чернігівській, Черкаській областях та м. Києві. 

Протягом  10 місяців 2018 року в Україні взято під медичний нагляд 14 797 

осіб, з уперше в житті встановленим  діагнозом ВІЛ-інфекція, що на 130 осіб 

більше ніж за аналогічний період минулого року. Зареєстровано 7233 нових 

випадків СНІДу та 2638 випадків смерті від СНІДу. З усього числа узятих на 

облік у 2018 році 65,9% інфікувались ВІЛ статевим шляхом. 

За весь період епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією – з 1987 по 

жовтень 2018 рік у Запорізькій області було зареєстровано 9621 випадків ВІЛ-

інфекції, у тому числі 3992 випадків захворювання на СНІД і 1798 випадків смерті 

від СНІД. 

Під медичним наглядом в області на 01.11.2018 р. знаходиться 4443 особи 

(показник 257,9% на 100 тис. населення) у тому числі  1793 хворих на СНІД 

(показник 104,1% на 100 тис. населення). З усього числа ВІЛ-інфікованих – 187 

дітей, з них з підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекція  66, у тому числі  21 дитині 

встановлений діагноз СНІД. Переважну більшість серед ВІЛ-інфікованих 



виявлених впродовж останніх 10 років  становлять особи, які інфікувались ВІЛ 

статевим шляхом.  

За 10 місяців 2018 року узято на облік 572 особи (10 місяців  2016 року 514  

осіб) з ВІЛ-інфекцією, зареєстровано 252 випадки СНІДу, 123 випадки смерті від 

захворювань обумовлених СНІДом. 

Серед виявлених ВІЛ-інфікованих у 2018 році  43% - жінки, 57% - чоловіки. 

Основна кількість виявлених ВІЛ–інфікованих осіб - це особи репродуктив-

ного та працездатного віку,  18 - 49 років ( 72,5%).  

Серед ВІЛ-інфікованих осіб, які взяті на медичний нагляд протягом 10 

місяців 2018 року  66,1%, 378 осіб (10 місяців  2017 р.  63,4%) становили особи, 

які інфікувались статевим  шляхом, парентеральним шляхом, при вживанні 

наркотичних речовин ін’єкційно, інфікувались 19,4% (10 місяців  2017 р.  25,5%).   

Ситуація з ВІЛ/СНІД в області свідчить про те що щороку більш суттєве 

епідемічне  значення набуває статевий шлях інфікування ВІЛ. Захворюваність на 

ВІЛ–інфекцію має тенденцію до поступового зростання за рахунок загального 

населення. 

Майже чверть від оціночної кількості людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) в 

області, не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. Щорічно близько третини 

вперше виявлених ВІЛ-позитивних осіб залишається поза медичним наглядом 

(26,8% – 2016 р, 27,0% - 2017 рік). Біля 50% особам,  вперше  взятих на  медичний 

нагляд,  встановлено  ІІІ та ІV стадії ВІЛ-інфекції. 

П’ята частина ВІЛ-інфікованих, які перебувають на обліку, з різних причин 

кожного року не звертаються за медичною допомогою, відмовляються від АРТ, 

що обумовлює високий рівень смертності серед цієї групи пацієнтів. Залишається 

високою стигматизація загального населення, у тому числі серед медичних 

працівників. 

ВІЛ-інфекція – це хронічне інфекційне захворювання, поки що невиліковне, 

але наявність антиретровірусної терапії дозволяє поліпшити стан здоров’я та 

покращити якість життя   ВІЛ-інфікованих людей на довгі роки.  

Станом на 01.11.2018 р.  у Запорізькій області антиретровірусну терапію  

приймають  3319 хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, з них 60 дітей. 

Важливими кроками стабілізації епідемії ВІЛ-інфекції є поінформованість 

населення про шляхи передачі інфекції, формування навичків безпечної поведінки  

щодо запобігання інфікуванню ВІЛ, доступність профілактичних програм серед 

уразливих груп; забезпечення рівного доступу до консультування і тестування, 

вчасне охоплення ВІЛ-інфікованих осіб послугами догляду та підтримки, 

антиретровірусним лікуванням. 

Приділяйте  увагу своєму здоров’ю.  

Слоган Всесвітнього дня боротьби зі СНІД 2018 року: «Не будьте 

дитиною – зробіть  тест на ВІЛ».  

Кожна людина повинна знати свій ВІЛ-статус. Звертайтесь в кабінети 

«Довіра» лікарень, де з вами проведуть бесіду і дадуть відповідь на всі ваші 

питання щодо ВІЛ-інфекції.  

 

 

 


