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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  

 

АРТ – антиретровірусна терапія 

АТ − антитіла  

ВААРТ – високоактивна антиретровірусна терапія 

ВІЛ − вірус імунодефіциту людини 

ВООЗ − Всесвітня організація охорони здоров‘я 

ГВ − гепатит В 

ГПР – група підвищеного ризику 

ГФ – Глобальний фонд 

ГС − гепатит С 

ДЕН – дозорний епідеміологічний нагляд 

ДЗ – державний заклад 

ДІ − довірчий інтервал 

ДУ – державна установа 

ЕП − епідемічний процес 

ЖКС – жінки комерційного сексу 

ЗОЗ − заклад охорони здоров’я  

ЗПТ  замісна підтримувальна терапія 

ІПСШ – інфекції, що передаються статевим шляхом 

ІФА − імуноферментний аналіз 

КД − Кабінет Довіри 

КіТ – консультування і тестування 

КМЦ СНІДу – Київський міський центр профілактики і боротьби зі 

СНІДом 

ЛЖВ – люди, які живуть з ВІЛ 

МіО – моніторинг і оцінювання 

МКХ-10 – міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду 

МОЗ − Міністерство охорони здоров‘я 
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МПВ – місця позбавлення волі 

НАМН − Національна академія медичних наук 

НГО − неурядова громадська організація 

ОІ – опортуністична інфекція 

ПЛР − полімеразна ланцюгова реакція 

ПМД  профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини  

РКС – робітник комерційного сексу 

СЕМ – сероепідеміологічний моніторинг 

СЄЦА – регіон Східної Європи та Центральної Азії 

СІН − споживачі інʼєкційних наркотиків 

СНІД − синдром набутого імунодефіциту 

ТБ – туберкульоз 

Тсер.  − середній темп (приросту, зниження) 

ЧСЧ – чоловіки, які практикують сексуальні стосунки з 

чоловіками 

ШТ − швидкі тести 

HBV – збудник гепатиту В 

HCV – збудник гепатиту С 

RDS – вибірка, що спрямовується респондентами 
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TLS – вибірка за місцем і часом (time location sampling) 

UNAIDS, ЮНЕЙДС – Об’єднана програма організації об’єднаних націй з 

ВІЛ-інфекції/СНІДу (Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS) 

UN-HABITAT – Програма ООН по населених пунктах (United 

Nations Human Settlements Programme)  

UNODC – Управління ООН по боротьбі з наркотиками та 

організованою злочинністю (United Nations Office on 

Drugs and Crime) 



6 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Поширення ВІЛ-інфекції набуло значення однієї з 

гострих глобальних проблем сучасного суспільства як в усьому світі, так і в 

Україні [Щербінська А.М. та співав., 2010-2014]. За оцінками Організації 

Об’єднаних націй (ООН) з ВІЛ-інфекції/СНІД (UNAIDS) та ВООЗ, на кінець 

2014 р. у світі нараховувалось 36,9 млн. людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), а 

кількість нових випадків інфікування ВІЛ склала 2,0 млн. ВІЛ забрав понад 39 

млн. життів, а в 2014 р. від причин, пов’язаних з цим збудником інфекції, 

померли 1,2 млн. людей [UNAIDS, 2013; ВООЗ, 2015]. Повсюдна поширеність, 

що обумовлена високим ризиком передачі ВІЛ, як природними, так і штучними 

шляхами; тривалий хронічний перебіг; розвиток важкої СНІД-асоційованої 

патології; несприятливий прогноз щодо виліковування; відсутність засобів 

специфічної профілактики тощо – далеко не повний перелік характеристик, що 

дозволяють розглядати епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу як одну з актуальніших 

медико-соціальних, економічних, демографічних і політичних проблем 

людства. 

Еволюція епідемічного процесу (ЕП) ВІЛ-інфекції в Україні, яка, нажаль, 

нині посідає одне з перших місць серед країн Європи за кількістю ВІЛ-

позитивних осіб, пройшла розвиток від виявлення окремих випадків хвороби 

переважно серед іноземних громадян, інфікованих статевим шляхом, до майже 

експоненційного зростання кількості ВІЛ-позитивних громадян країни, 

зараження яких пов’язане з ін’єкційним споживанням наркотиків. Останнім 

часом поступово збільшується епідемічне значення статевого шляху передачі 

ВІЛ, і з’являються загрозливі ознаки генералізації епідемії ВІЛ-інфекції 

[Круглов Ю.В. та співав., 2013; Щербінська А.М. та співав., 2014]. За даними 

ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ 

України», за 1987-2014 рр. серед громадян України зареєстровано 264489 ВІЛ-

позитивних осіб, 75577 хворих на СНІД і 35425 громадян померли від 

захворювань, зумовлених СНІД. Для України характерна територіальна 
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нерівномірність поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу, обумовлена, передусім, 

соціально-економічними та політичними чинниками, що притаманні 

сьогоднішній ситуації. 

В Україні багато питань щодо епідеміології ВІЛ-інфекції/СНІДу у повній 

мірі не розкриті і потребують подальшого вивчення, особливо в умовах 

мегаполісів, де концентрується значна кількість ВІЛ-позитивних осіб та осіб з 

груп підвищеного ризику (ГПР) інфікування ВІЛ, сексуальних меншин, 

внутрішніх та зовнішніх мігрантів тощо. Епідеміологічна складова крайової 

патології ВІЛ-інфекції в Україні ґрунтовно вивчалася в Північно-Західному 

Причорномор’ї (м. Одеса та Одеська область) [Герасименко Т.В., 2004; 

Поздняков С.В., 2012; Засипка Л.Г., 2012] та в Закарпатській області [Миронюк 

І.С. та співав., 2009-2012; Потокій Н.Й., 2014]. Вивчення епідеміологічних 

особливостей поширення ВІЛ-інфекції у такому великому місті як Київ, 

кількість мешканців якого офіційно наближається до 3 млн., а перебіг ЕП 

підпорядковується сукупності епідеміологічних, соціальних та економічних 

чинників, є вкрай важливим, оскільки дозволяє розробити, вдосконалити і 

впровадити в умовах мегаполісу науково обґрунтовані напрями боротьби у 

комплексі з протиепідемічними, клініко-діагностичними, профілактичними, 

організаційно-правовими заходами. Слід підкреслити, що за даними UNAIDS 

та UN-HABITAT (програма ООН по населених пунктах), у 2015 р. м. Київ 

визначено одним з 27 самих уражених епідемією ВІЛ мегаполісів світу. 

Враховуючи викладене, були сформульовані мета і завдання роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах науково-дослідних робіт лабораторії 

епідеміології парентеральних вірусних гепатитів ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»:  

– «Епідемічний процес ВІЛ-інфекції в Україні на сучасному етапі та 

шляхи підвищення ефективності епідеміологічного нагляду», державний 

реєстраційний номер 0110U000050 (2010-2012 рр.); 
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– «Еволюція епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в Україні», 

державний реєстраційний номер 0111U002009 (2011-2013 рр.); 

«Роль сероепідеміологічного моніторингу в удосконаленні системи 

контролю за ВІЛ-інфекцією в Україні», державний реєстраційний номер 

0113U000076 (2013-2015 рр.). 

Мета роботи – вивчити епідеміологічні особливості поширення ВІЛ-

інфекції в мегаполісі (на прикладі м. Києва), визначити кількісні і якісні 

характеристики епідемічного процесу та вдосконалити профілактичні і 

протиепідемічні заходи. 

Завдання дослідження: 

1. Провести аналіз захворюваності на ВІЛ-інфекцію в м. Києві за 

основними епідеміологічними ознаками (багаторічна динаміка, тенденції, 

розподіл за віком і статтю, провідні шляхи і фактори передачі ВІЛ, причини 

смерті тощо) за період з 1987 по 2013 рр. 

2. Проаналізувати в порівняльному аспекті багаторічну захворюваність на 

ВІЛ-інфекцію, наркоманію, туберкульоз та інфекції, що передаються статевим 

шляхом (сифіліс, гонорея, трихомоніаз). 

3. Встановити рівні захворюваності на опортуністичні інфекції, частоту і 

спектр вторинної СНІД-асоційованої та поєднаної патології серед пацієнтів 

Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом. 

4. Визначити інтенсивність епідемічного процесу за результатами 

сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції. 

5. Вивчити фактори, що сприяють поширенню ВІЛ-інфекції серед 

окремих груп населення в умовах мегаполісу за результатами дозорних 

епідеміологічних досліджень в м. Києві.  

6. Визначити ефективність профілактичних і протиепідемічних заходів, 

що реалізуються в м. Києві щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, з метою 

обґрунтування їх корекції та оптимізації відповідно до сучасного етапу 

розвитку епідемічного процесу. 
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Об’єкт дослідження: епідемічний процес, епідеміологічний нагляд; 

шляхи і фактори передачі збудника інфекції, групи і фактори ризику; 

профілактичні заходи. 

Предмет дослідження: захворюваність і поширеність ВІЛ-інфекції і 

СНІДу серед різних груп населення, смертність від СНІДу та інших причин, 

медико-статистична документація (реєстраційні карти, карти диспансерного 

обліку пацієнта, медичні карти стаціонарного хворого), директивні, 

інструктивні, методичні, інформаційні матеріали щодо інфекційних та 

паразитарних захворювань МОЗ України. 

Методи дослідження: епідеміологічний аналіз, серологічні, соціологічні, 

інформаційні, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі результатів 

дослідження вперше отримана багатоаспектна інформація щодо епідемічної 

тенденції захворюваності, змін шляхів і факторів передачі збудника інфекції в 

м. Києві в еволюції розвитку ЕП ВІЛ-інфекції. Оцінена інтенсивність ЕП в 

столиці в різні проміжки часу та серед окремих груп населення міста, а також у 

зіставленні з динамікою захворюваності на наркоманію, туберкульоз, сифіліс, 

гонорею, трихомоніаз. 

Отримані дані про визначальний вплив соціальних факторів на еволюцію 

ЕП в умовах мегаполісу – перехід від стадії низького рівня поширення ВІЛ до 

стадії концентрації епідемії серед представників груп підвищеного ризику 

(ГПР) щодо інфікування ВІЛ та початкових ознак і передвісників генералізації 

ЕП.  

Вперше проведене тріангуляційне дослідження щодо визначення 

особливостей розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в умовах мегаполісу на прикладі 

м. Києва. Підтверджена гіпотеза, що одним з ключових факторів, що впливає на 

прискорення розвитку ЕП, є активізація статевого шляху передачі ВІЛ із 

паралельним зростанням поширеності інфекцій, що передаються статевим 

шляхом (ІПСШ). На тлі поступового зниження інтенсивності ЕП в окремих 

групах населення (донори, вагітні, робітники комерційного сексу – РКС), 
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зберігається його висока інтенсивність в ГПР, головним чином, у середовищі 

споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) молодого віку, чоловіків, які мають 

сексуальні стосунки з чоловіками (ЧСЧ). 

Визначені і систематизовані принципи організації та вдосконалення 

протиепідемічних і профілактичних заходів щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 

в мегаполісі. 

Практичне значення одержаних результатів. Встановлено, що оцінка 

інтенсивності ЕП ВІЛ-інфекції серед окремих ГПР та населення в цілому має 

базуватися на комплексних даних, отриманих з різних джерел – матеріалів 

офіційної статистики, епідеміологічного нагляду (у тому числі результатів 

біоповедінкових досліджень), сероепідеміологічного моніторингу (СЕМ), 

математичного моделювання розвитку епідемії.  

В результаті роботи визначені основні недоліки протиепідемічних і 

профілактичних заходів та причини недосягнення їх цільових показників. 

Продемонстровано, що стратегія боротьби з ВІЛ-інфекцією у кожному регіоні 

(а в мегаполісі – і в окремому районі) має свої риси, обумовлені соціально-

економічною специфікою.  

Доведено, що в сучасних умовах пріоритети у протидії подальшому 

ускладненню епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції мають бути сфокусовані на 

первинній профілактиці, реалізація якої повинна будуватися на 

мультидисциплінарному підході, з поєднанням зусиль медичних працівників, 

педагогів та інших учасників освітнього процесу, психологів, соціальних 

працівників, представників громадських організацій та інших. Профілактична 

робота з обмеження поширення та негативного впливу на суспільство ВІЛ-

інфекції є найбільш успішною при спільній діяльності державних, громадських, 

неурядових організацій, волонтерів. 

Первинна, вторинна та третинна профілактика ВІЛ-інфекції у 

регіональному розрізі повинна враховувати динаміку захворюваності, 

активність шляхів і факторів передачі збудника інфекції, оцінку недоліків 

існуючої системи епідеміологічного нагляду та ефективність профілактичних й 
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санітарно-освітніх заходів, соціальні та поведінкові характеристики різних 

контингентів населення з акцентом на ГПР.  

Результати дослідження впроваджені в практичну діяльність КМЦ СНІДу 

і знайшли відображення у низці аналітичних документів 2010-2014 рр., 

враховані при розробці Міської цільової соціальної програми протидії епідемії 

ВІЛ-інфекції на 2014-2018 рр., підготовці 6 наказів Департаменту охорони 

здоров’я Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація). 

Крім цього, результати роботи використовувались у лекційних матеріалах 

автора, проведенні семінарів та тренінгових занять для лікарів 

протитуберкульозної служби, фахівців служби крові, працівників первинної 

ланки надання медичної допомоги, соціальних працівників ВБО «Всеукраїнська 

мережа ЛЖВ», лікарів акушер-гінекологів м. Києва. 

Особистий внесок автора. Під керівництвом наукового керівника обрана 

тема дисертації, визначені мета і завдання дослідження. Особисто здійснено 

патентно-інформаційний пошук, проаналізовано сучасну літературу з 

досліджуваної проблеми. Автором самостійно виконано основні 

епідеміологічні дослідження, проведено аналіз та узагальнення даних 

реєстраційних карт ВІЛ-позитивних осіб, медичних карт амбулаторних хворих; 

проаналізовано матеріали статистичного аналізу наркологічної служби м. 

Києва. Дисертант брала безпосередню участь у проведенні та аналізі 

результатів дозорних епідеміологічних досліджень та виконанні проекту з 

тріангуляції даних у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Києві. Аналіз, 

інтерпретація та узагальнення отриманих результатів, статистична обробка, 

дизайн графічного подання матеріалів дослідження, написання дисертації 

виконано автором самостійно. Висновки, практичні рекомендації обговорені та 

сформульовані спільно з науковим керівником роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи були оприлюднені на VIІІ з’їзді інфекціоністів України «Інфекційні 

хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії» (м. Вінниця 6-8 
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жовтня 2010 р.); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні проблеми клініки, профілактики ВІЛ-інфекції і захворювань з 

парентеральним шляхом передачі» (м. Харків, 20-21 жовтня 2011 р.); ІІ 

Міжнародному медичному конгресі «Впровадження сучасних досягнень 

медичної науки в практику охорони здоров’я України» (м. Київ, 16-19 квітня 

2013 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Вірусні хвороби. ВІЛ-інфекція/СНІД» (м. Алушта, 3-4 жовтня 2013р.); 

науково-практичній конференції «Інфекційні хвороби: не вирішені питання 

(діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)» – 

Читання, присвячені пам’яті академіка Л.В. Громашевського (м. Київ, 16 

жовтня 2013 р.); національній науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «За кожне життя – разом» (м. Київ, 24-26 жовтня 2013 р.); науково-

практичній конференції «Наукові засади боротьби з інфекційними хворобами в 

Україні» (м. Київ, 8-9 жовтня 2014 р.); нараді з відповідальними особами 

Управлінь охорони здоров’я районних держадміністрацій в м. Києві на 

виконання заходів щодо організації медичної допомоги населенню з питань 

ВІЛ/СНІДу (м. Київ, 25 вересня 2014 р.); засіданні Координаційної ради з 

питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Голосіївській 

районній в м. Києві державній адміністрації (м. Київ, 24 грудня 2014 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 друкованих робіт 

та 4 електронних документи, з них 5 статей у спеціалізованих фахових 

виданнях, що входять до переліку, затвердженого МОН України та 2 статті – у 

наукометричних виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 203 

сторінках (усього), обсяг основного тексту – 179 сторінок, містить вступ, огляд 

літератури, чотири розділи власних досліджень, аналіз та узагальнення 

отриманих результатів, висновки, практичні рекомендації, список використаних 

джерел. Перелік літературних джерел складається з 222 робіт, з яких 85 

надруковано кирилицею, 137 латиницею. Робота містить 26 таблиці, 25 

рисунків, 1 додаток. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Історія та особливості розвитку епідемії ВІЛ-інфекції у світі 

 

Відповідно до рубрикації Міжнародної класифікації хвороб 10-го 

перегляду (МКХ-10), ВІЛ-інфекція входить до класу 1 – Деякі інфекційні і 

паразитарні хвороби, блоку В20–В24 – хвороба, що викликана (або зумовлена) 

вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) із розподілом на: В20 – хвороба, 

зумовлена ВІЛ, що проявляється у вигляді інфекційних та паразитарних 

хвороб; В21 – хвороба, зумовлена ВІЛ, що проявляється у вигляді злоякісних 

новоутворень; В22 – хвороба, зумовлена ВІЛ, що проявляється у вигляді інших 

уточнених хвороб; В23 – хвороба, зумовлена ВІЛ, що проявляється у вигляді 

інших станів; В24 – хвороба, що викликана ВІЛ, не уточнена. СНІД, за 

визначенням, наданим у Законі України «Про запобігання захворюванню на 

синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» 

(№2861-VI від 23.12.10 р.) – це стадія розвитку хвороби, зумовленої ВІЛ, що 

характеризується клінічними проявами, спричиненими глибоким ураженням 

імунної системи людини. 

Перша згадка про ВІЛ-інфекцію з’явилась 5 червня 1981 р. з 

повідомлення фахівців Центру з контролю і профілактики хвороб США 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) у щотижневому бюлетені із 

захворюваності та смертності (Morbidity Mortality Weekly Report, MMWR). 

Були описані 5 смертельних випадків пневмоцистної пневмонії серед молодих 

чоловіків з Лос-Анжелесу, яких об’єднувала гомосексуальна орієнтація та 

військова служба [182]. Через місяць у MMWR були наведені приклади 

пневмоцистної пневмонії та саркоми Капоши в молодих чоловіків з Нью-Йорку 

та Лос-Анжелесу, що пов’язували із «імунодефіцитом гомосексуалістів», 

оскільки всі хворі були чоловіками, які практикували секс з чоловіками [103, 
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139, 156, 157]. Це були перші виявлені випадки, які поклали початок одній з 

найстрашніших епідемій в історії людства, але ретроспективно було 

розраховано, що на той час у світі було вже не менше 1-2 млн. приховано 

інфікованих ВІЛ людей [111, 112, 115]. Пізніше було встановлено, що ВІЛ 

потрапив до людської популяції ще у першому двадцятиріччі ХХ століття [121, 

206]. 

Попри те, що нову хворобу пов’язували, передусім, із гомосексуальною 

орієнтацією, а трохи пізніше – також з ін’єкціями наркотиків [94, 215], вже у 

1982 р. з’явилися перші повідомлення щодо можливого зв’язку ВІЛ-інфекції з 

переливанням крові, зокрема, новонародженому та особам, хворим на 

гемофілію [125, 177, 184]. У вересні цього ж року фахівці CDC окреслили 

основні характеристики хвороби і почали вживати термін «СНІД», і тоді ж була 

визнана його епідемічна природа. [126, 214]. Поступово випадки СНІДу почали 

реєструвати в жінок, єдиним фактором ризику зараження яких були незахищені 

гетеросексуальні контакти, у тому числі з інфікованими чоловіками [124, 150, 

176], новонароджених [212], ув’язнених [89], вихідців з Центральної Африки 

[88], випадки можливого (проте тоді недоведеного) професійного інфікування 

медичних працівників [123]. Отже, з’явився привід розглядати ВІЛ-

інфекцію/СНІД як хворобу, що має цілу низку природних (статевий, 

вертикальний) та штучних (медичні і немедичні парентеральні втручання) 

шляхів передачі збудника інфекції, і визначення цих шляхів стало ключовим 

моментом у розумінні епідеміології інфекції в цілому. 

Перші ж роки вивчення клініко-епідеміологічних характеристик і 

особливостей ВІЛ-інфекції відзначилось низкою відкриттів і впроваджень: 

• березень 1983 р.: CDC видає перші рекомендації з профілактики СНІДу [116]; 

• травень 1983 р.: фахівці з Інституту Пастеру (Франція) повідомили про 

виділення нового вірусу, на їх думку, – етіологічного чинника СНІДу [131, 

153], що декількома місяцями пізніше отримав назву LAV – вірус, 

асоційований з лімфаденопатією (lymphadenopathy-associated virus);  
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• вересень 1983 р.: перші рекомендації щодо правил інфекційного контролю 

при наданні медичної допомоги хворим на СНІД [114]; 

• січень 1984 р.: у США СНІД був внесений до переліку хвороб, що підлягають 

нотифікації [200]; 

• квітень 1984 р.: групою вчених з Національного інституту раку (США) 

ізольований вірус, віднесений його до Т-лімфотропних вірусів людини – HTLV-

III (human T-cell leukemia virus, human T-lymphotropic retroviruse) [130, 131, 154, 

167];  

• січень 1985 р.: науково підтверджено, що «французький» LAV та 

«американський» HTLV-III – це один і той самий вірус, що є етіологічним 

чинником СНІДу [165];  

• березень 1985 р.: Food and Drug Administration (FDA) США ліцензувала перші 

комерційні тести для виявлення маркерів інфікування ВІЛ (антитіл до ВІЛ), 

передусім, для тестування крові донорів; 

• у 1986 р. виконкомом Міжнародного комітету по таксономії вірусів збуднику 

було присвоєно назву «вірус імунодефіциту людини» (ВІЛ): в англомовних 

країнах – Human Immunodeficiency Virus (HIV), франко- та іспаномовних – Virus 

de Inmunodeficiencia Humana (VIH) [166, 218]; 

• 1987 р.: сесією Генеральної Асамблеї ООН та Всесвітньої Організації 

Охорони Здоров’я (ВООЗ) вперше прийнято глобальну стратегію боротьби зі 

СНІДом. 

Таким чином, протягом 1-го десятиріччя було встановлено, що ВІЛ-

інфекція викликається складним за будовою і хімічним складом РНК-вмісним 

вірусом, віднесеним до сімейства Retroviridae, роду Lentivirus («повільні 

віруси») – вірусом, здатним до тривалої персистенції в організмі людини, що 

зумовлює повільний розвиток клінічної картини захворювання, унікальною 

властивістю якого є можливість інтегруватися у ДНК хазяїна у вигляді 

провірусу та розмножуватися в клітинах, які не діляться.  

Еволюційно обумовленою основою збереження ВІЛ, як біологічного 

виду, при малоактивних природних шляхах передачі збудника є його тривала 
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персистенція та розмноження в організмі людини, що і визначає численні 

характери, стадії та фази розвитку інфекційного процесу. 

Джерелом збудника інфекції є інфікована ВІЛ людина у будь-якій стадії 

інфекційного процесу. Як зазначено вище, ВІЛ передається природними і 

штучними шляхами, і «ефективність» реалізації цих шляхів значною мірою 

залежить від факторів передачі. ВІЛ міститься у значній кількості в крові, 

також його знаходять у сім’яній рідині, виділеннях зі статевих органів, 

грудному молоці; невелика кількість збудника є у слині, сльозах та інших 

виділеннях організму людини, але його кількість в цих секретах є незначною і 

недостатньою. Оцінено, що для зараження необхідно ≥10000 вірусних одиниць; 

в 1 мл крові інфікованої ВІЛ людини міститься близько 103 вірусних одиниць, 

отже, достатня для зараження доза ВІЛ може міститися у 0,1 мл крові. Цілком 

очевидно, що, виходячи з цієї дозо-залежності, найефективнішим є штучний 

парентеральний шлях передачі ВІЛ, що може реалізуватися при 

гемотрансфузіях та переливанні компонентів і деяких препаратів крові, 

ін’єкціях наркотичних речовин, використанні контамінованого ВІЛ медичного 

та/або косметологічного інструментарію та розчинів; інших медичних та 

немедичних парентеральних втручаннях.  

Наприкінці 70-х – початку 80-х років минулого століття (до 

запровадження тестування на маркери ВІЛ зразків крові донорів), 

ретроспективно було встановлено, що тоді були інфіковані ВІЛ 12000-15000 

трансфузійних реципієнтів, більшість з яких – хворі на гемофілію. Навіть у 

середині 90-х років в багатьох країнах з невисоким економічним рівнем не всіх 

донорів обстежували на маркери ВІЛ-інфекції, або навіть зовсім не 

обстежували [90, 222].  

Інший штучний спосіб інфікування ВІЛ – передача збудника інфекції у 

закладах охорони здоров’я (ЗОЗ), як було вказано вище, при використанні 

контамінованого обладнання, розчинів тощо, і випадки такої нозокоміальної 

передачі ВІЛ були неодиничними в країнах, що розвиваються, наприкінці 

минулого століття [100, 213, 217]. Яскравими прикладами такої передачі ВІЛ 
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були й спалахи в колишньому СРСР восени 1988 р. (Еліста, Калмикія, Росія) 

[183], у Румунії [179], коли спостерігалось поєднання факторів передачі 

збудників гемоконтактних інфекцій: переливання неперевіреної крові + 

використання неякісно стерилізованих інструментів.  

Головною проблемою передачі ВІЛ через контаміновані інструменти й 

обладнання є інфікування при споживанні наркотичних препаратів в 

ін’єкційний спосіб. У світі налічується понад 13 мільйонів СІН. За оцінками, від 

125000 до 145000 осіб вживають ін’єкційні наркотичні речовини, і поширення 

ВІЛ-інфекції серед них у теперішній час коливається від 1% до 48% [57, 87, 

173]. Вживання ін’єкційних наркотиків є основним шляхом передачі близько у 

10% випадках ВІЛ-інфекції в глобальному масштабі та 30% за межами Африки 

на південь від Сахари [133]. У двох субрегіонах рівень інфікованості ВІЛ серед 

СІН досить високий: біля 29% в Південно-Східній Азії і 23% в Східній та 

Південно-Східній Європі. На останній регіон припадає біля 40% від загального 

числа людей, які вживають ін’єкційні наркотики та живуть з ВІЛ, при цьому 

більша їх часка проживає Російській Федерації та Україні [36, 199, 221]. 

При проведенні математичного моделюванні встановлено, що ризик 

парентеральної передачі ВІЛ через забруднені голки та шприци становить 0,67-

0,84% [128, 155]. Ризик передачі ВІЛ від випадкової черезшкірної експозиції – 

від 0,3 до 0,4% [161, 180]. 

Статевий (при гетеро- або гомосексуальних контактах) шлях, є найбільш 

поширеним способом передачі ВІЛ у сучасному світі. Ймовірність зараження 

людини внаслідок статевого контакту залежить від багатьох поведінкових та 

біологічних факторів та широко варіює. При анальних контактах ризик 

передачі вірусу становить від 0,5 до 3,38%, при вагінальних – 0,08-0,19% [146]. 

У розвинених країнах світу при гетеросексуальних контактах ризик передачі 

ВІЛ від жінки чоловіку оцінюють у 0,04% (1:2380 контактів), а від чоловіка 

жінці – 0,08% (1:1234); у регіонах з низьким рівнем економіки − відповідно 

0,38% (1:264) та 0,30% (1:333). При вагінальному сексі з партнером без 

маніфестованих симптомів ВІЛ-інфекції ризик передачі дорівнює 0,07% 
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(1:1428); якщо ж партнер має пізні стадії хвороби, ризик збільшується до 0,55% 

(1:180). У разі гомосексуальних стосунків ризик ранжує від 0 до 0,04%. При 

однократному статевому акті ризик інфікування коливається від 0,1 до 1,0%. 

Сексуальні контакти, що відбуваються з травматизацією та елементами 

насилля, а також дефлорація збільшують ризик зараження ВІЛ у 3-7 раз [130, 

189]. 

Встановлено епідеміологічний синергізм між ВІЛ-інфекцією та ІПСШ, 

який також проявляється і в біологічному плані: при поєднаній ВІЛ-інфекції та 

ІПСШ, що перебігають із виразковими ураженнями геніталій, ризик передачі 

ВІЛ статевим шляхом підвищується у 6 раз, за відсутності виразкових уражень 

– у 3-4 рази [93, 190]. Тому, враховуючи матеріали останніх рекомендацій щодо 

менеджменту ІПСШ, рекомендується обстежувати осіб, які мають чисельні 

гетеросексуальні контакти з різними партнерами (10 або більше разів на рік) 

або контакти з партнерами з ГПР (хоча б раз на рік) на серологічні маркери 

ВІЛ, збудника сифілісу, хламідійної інфекції та гонореї; сексуально активних 

ЧСЧ – крім цього, ще й на маркери інфікування вірусами гепатитів А, В, С; на 

серологічні маркери гепатиту С також рекомендується обстежувати жінок, які 

мають статеві контакти з бісексуальними чоловіками [93]. 

Вертикальна (перинатальна) передача ВІЛ може відбуватися трьома 

способами: під час вагітності шляхом мікротрансфузій крові матері через 

плаценту; під час пологів та розродження шляхом впливу таких факторів 

передачі як материнська кров та секрети урогенітального тракту; після 

народження під час годування груддю [162]. Частота реалізації цих механізмів 

неоднакова – 15-30% за відсутності профілактичних втручань під час гестації та 

пологів та 9-16% при вигодовуванні груддю [122, 201, 211]. Після 

впровадження профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (ПМД) рівень 

вертикальної передачі у розвинених країнах суттєво зменшився. Так, за 

останніми доказовими даними літератури, у Канаді після впровадження АРТ 

рівень вертикальної передачі знизився з 20,2 до 2,9% [86]; в Австралії – з 32-33 

до 6% [181], у Швеції на теперішній час дорівнює 0,6 проти 25% [110], а в 
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США (Штат Нью-Йорк) та Великій Британії складає 4,2 та 1,2% відповідно 

[117, 185]. Починаючи з 1995 р., завдяки впровадженню заходів ПМД, 

попереджено більше 350 тисяч випадків інфікування немовлят. В країнах з 

високим рівнем доходів число нових випадків ВІЛ серед дітей та число матерів 

і дітей, померлих у зв'язку з ВІЛ-інфекцією, фактично дорівнює нулю. 

Повітряно-крапельний та побутовий шляхи передачі ВІЛ на сьогодні не 

доведені, так саме, як через обійми, розмову, поцілунки [19]. Щодо можливості 

реалізації трансмісивного шляху передачі збудника інфекції, наприклад, при 

укусі комара, то при цьому до організму людини може передатися 10-9 мл крові, 

що на 8 порядків менше, ніж необхідна для зараження кількість контамінованої 

ВІЛ крові [102].  

Ризик професійного зараження медичного персоналу ВІЛ під час надання 

медичної допомоги ВІЛ-інфікованому пацієнту дуже низький при дотриманні 

правил інфекційного контролю. Відповідно до оцінок ВООЗ, ретроспективно 

розрахованих на 2000 р., у світі близько 1000 медичних працівників могли 

інфікуватися ВІЛ внаслідок парентеральних травм, отриманих при виконанні 

професійних обов’язків [188], і в глобальному масштабі професійні експозиції 

відповідають лише за 2,5% випадків ВІЛ-інфекції серед працівників охорони 

здоров’я [192]. Разом з цим, в Європі (на 2005 р.) щороку 22 тис. 

медпрацівників через ушкодження шкіри гострим інструментарієм 

наражаються на ризик інфікування ВІЛ [129], а в усьому світі їх кількість 

оцінюють у 327 тис. [188].  

На кінець 2013 р. в усьому світі оціночне число людей, які живуть з ВІЛ 

(ЛЖВ) складало 35 (33,2-37,2) млн. осіб [133]. Із загального числа ЛЖВ, 

приблизно 3,6 млн. (3,2-3,9) – це люди у віці 50 років і старше. Більшість з них 

– 2,9 млн. (2,6-3,1) – проживають в країнах з низьким і середнім рівнем доходів, 

де в теперішній час частка дорослого населення, що живе з ВІЛ, у віці 50 років і 

старше перевищує 10%. У країнах з високим рівнем доходів близько однієї 

третини дорослих, живуть з ВІЛ, мають вік 50 або більше років. За період 

епідеміологічного нагляду інфікувались ВІЛ більше 78 млн. людей. 
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Число нових випадків ВІЛ-інфекції в 2013 р. склало 2,1 (1,9-2,4) млн. осіб, 

включаючи 240000 нових випадків серед дітей. Це стало найнижчою кількістю 

за рік нових випадків інфекції з часів середини-кінця 1990 рр., коли близько 3,5 

(3,3-4,1) млн. осіб щорічно інфікувались ВІЛ. Число людей, що інфікуються 

ВІЛ продовжує знижуватись, причому в деяких країнах цей процес 

відбувається швидше [133]. 

На сучасному етапі, крім покращення якості життя і зменшення смертей 

внаслідок СНІДу, антиретровірусна терапія (АРТ) запобігає передачі ВІЛ за 

рахунок зниження вірусного навантаження, тим самим зменшуючи ймовірність 

передачі вірусу і даючи можливість попередити нові випадки ВІЛ-інфекції. 

Розширення охоплення АРТ дає змогу забезпечити загальний доступ до 

лікування, догляду та підтримки, завдяки чому зросло число ЛЖВ в світі. 

Завдяки специфічному лікуванню ВІЛ-інфекція перетворилася із смертельного 

в контрольоване хронічне захворювання. У 2012 р., у порівнянні з 2003 р., 

зафіксовано двадцятикратне зростання рівня охоплення АРТ. Відповідно до 

розрахункових даних ЮНЕЙДС, з 1995 р. загальна кількість смертей, яким 

запобігли в країнах з низьким і середнім рівнем доходів завдяки впровадженню 

АРТ, склала 2,5 млн. Такі успіхи в основному були досягнуті в останні два 

роки, коли мало місце швидке розширення доступу до лікування, і тільки в 

2010 р. було попереджено 700000 таких смертей [134-136, 202].  

З моменту початку епідемії, хвороба забрала понад 39 млн. життів. Жодна 

країна не уникнула страшних наслідків цієї глобальної епідемії. В 2013 р. число 

людей, які померли внаслідок захворювань, обумовленим СНІДом, зменшилось 

до 1,5 (1,4-1,7) млн., тоді як в середині 1990-х років – під час розпалу епідемії – 

це число складало 2,2 млн., а в 2005 р. – 2,3 млн. Тобто, у порівнянні з піковим 

значенням показника смертності від СНІДу в 2005 р., у 2013 р. кількість 

смертей зменшилась на 35% [133, 136] 

Основною причиною смертей у ЛЖВ є туберкульоз (ТБ) [191, 205]. У 

2012 році в світі було зареєстровано приблизно 8,7 мільйона людей з ТБ, з яких 

1,1 млн. (13%) становили ЛЖВ. З 2,8 мільйона хворих на ТБ, які отримали 
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позитивний результат тестування на ВІЛ в 2012 році, у 20% була виявлена ВІЛ-

інфекція, включаючи 42% таких хворих в країнах Африки на південь від 

Сахари. Більше 75% оціночної кількості ВІЛ-позитивних хворих на ТБ 

проживає в 10 країнах (Ефіопія, Індія, Кенія, Мозамбік, Нігерія, Південна 

Африка, Об'єднана Республіка Танзанія, Уганда, Замбія і Зімбабве). 

З 2004 року смертність від ТБ серед ЛЖВ знизилася на 36% в світі і дещо 

менше в Африці, де проживає 75% всіх людей, які мають коінфекцію ВІЛ/ТБ. 

За оцінками ВООЗ, розширення спільної діяльності в галузі ВІЛ+ТБ 

(включаючи тестування на ВІЛ, АРТ і стратегію «Трьох І») дозволило запобігти 

1,3 млн. смертей у період з 2005 по 2012 рр. З 41 країни з високим тягарем ВІЛ-

інфекції/ТБ, згідно з оцінками, в 17 країнах смертність від ТБ серед ЛЖВ, 

знизилася більш ніж на 50%, а в окремих країнах смертність внаслідок ТБ 

знизилася на 25-50%. 

Пропорція жінок, які живуть з ВІЛ, залишається стабільною і складає 

50% на глобальному рівні, хоча ВІЛ вражає жінок більшою мірою в Африці на 

південь від Сахари (59% від всіх ЛЖВ) і в Карибському басейні (53%). 

В промислово розвинутих країнах має місце ріст числа випадків ВІЛ-

інфекції серед чоловіків, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ). Ймовірність 

інфікування ВІЛ ЧСЧ майже в 20 разів перевищує аналогічний показник для 

загального населення. 

Епідемічна ситуація щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу в різних країнах і регіонах 

досить нерівномірна, її розвиток має специфічні особливості та відмінності. 

В Африці на південь від Сахари в 2013 р. число ЛЖВ склало 24,7 (23,5- 

26,1) млн. і 58% від їх загальної кількості складали жінки. Оціночна кількість 

нових випадків становила 1,5 (1,3-1,6) млн. З 2005 по 2013 рр. число нових 

випадків ВІЛ-інфекції знизилось на 33%. На цей регіон приходиться майже 

70% нових випадків ВІЛ-інфекції серед населення світу. Число осіб, які 

померли внаслідок захворювань, обумовлених СНІД склало 1,1 (1,0-1,3) млн. та 

за останні вісім років зменшилось на 39%. Число нових випадків захворювання 
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серед дітей склало 210000 (180000–250000) і в 21 країні Африки, починаючи з 

2009 р., їх зменшилось на 43%. 

Показник поширеності ВІЛ-інфекції в Азії істотно нижчий, ніж в ряді 

інших регіонів, але висока абсолютна чисельність населення тут означає, що в 

Азії проживає друга по чисельності група ЛЖВ. 

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні число ЛЖВ в 2013 р. склало 4,8 

(4,1-5,5) млн., а оціночна кількість нових ВІЛ-інфекцій – 350000 (250000-

510000). З 2005 по 2013 рр. число нових ВІЛ-інфекцій знизилось на 6%. 

Особливу стурбованість викликає Індонезія, де з 2005 р. число нових випадків 

збільшилось на 48%. Число людей, померлих внаслідок прогресування ВІЛ-

інфекції становила 250000 (210000-290000) і з 2005 р. воно знизилось на 27%. 

На Індію припадає 51% від всіх смертей пов’язаних зі СНІД в регіоні. Кількість 

вперше зареєстрованих ВІЛ-інфікованих дітей склала 22000 (18000-32000), що 

на 15% менше, ніж в 2005 р. 

В країнах Латинської Америки в 2013 р. число ЛЖВ склало 1,6 (1,4-2,4) 

млн., при оціночній кількості нових випадків в 94000 (71000-170000). Кількість 

нових випадків ВІЛ-інфекції з 2005 р. знизилась на 3%. Число осіб, які померлі 

внаслідок хвороб, обумовлених СНІД склала 47000 (39000–75000) і мала 

тенденцію до зниження за останні роки. Нові випадки ВІЛ-інфекції серед дітей 

були зареєстровані в 1800 осіб. 

В країнах Північної Америки, Західній та Центральній Європі епідемія 

ВІЛ-інфекції тримається на стабільно низькому рівні. В цьому регіоні число 

ЛЖВ склало 2,3 (2,0-3,0) млн. На Сполучені Штати Америки приходиться 56%  

цієї части світу. Оціночна кількість нових випадків ВІЛ-інфекції в регіоні 

склала 88000 (44000-160000). В 2013 р. число померлих внаслідок СНІД 

становило 27000 (23 000- 3000) і з 2005 р. воно зменшилось на 2,0%. 

Регіон Східної Європи та Центральної Азії – єдиний регіон світу, де 

масштаби епідемії ВІЛ-інфекції продовжують зростати. З 2000 р. число ЛЖВ у 

Регіоні практично потроїлось. В 2013 р. число ЛЖВ в Східній Європі та 

Центральній Азії склала 1,1 млн. (980000-1,3 млн.). Оціночна кількість нових 
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випадків захворювання в регіоні була 110000 (86000-130000). На 5,0% з 2005 по 

2013 рр. збільшилось число вперше зареєстрованих осіб з ВІЛ-інфекцією та 

померлих від захворювань, обумовлених СНІД. Кількість таких померлих 

склала 53000 (43000-69000) осіб. 

В Карибському басейні зареєстровано другий за величиною регіональний 

показник поширеності ВІЛ після Африки на південь від Сахари, хоча з 

середини 1990 років епідемія значно сповільнилася. В 2013 р. число ЛЖВ в 

Карибському басейні склало 250000 (230000-280000), а оціночна кількість 

нових випадків ВІЛ-інфекції, яка з 2005 р. знизилась на 40%, склавши 12000 

(9400-14000) осіб. Вдвічі, порівняно з 2005 р., зменшилось число смертей 

внаслідок СНІД і в 2013 р. склало 11000 (8300-14000). 

В країнах Ближнього сходу та Північної Африки збільшується число 

вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції і в 2013 р. їх оціночна кількість 

склала 25000 (14000-41000) осіб. Загальне число ЛЖВ в регіоні дорівнює 

230000 (160000-330000) осіб. Більш ніж на 60% збільшилось число смертей 

внаслідок СНІД і в 2013 р. склало 15000 (10000-21000) [136]. 

З метою оцінки епідемії ВІЛ-інфекції, міжвідомчою робочою групою 

Глобального Фонду (The Global Fund) в 2011 р. були розроблені та 

рекомендовані категорії для розподілу країн за рівнем тягаря епідемії ВІЛ-

інфекції/СНІДу (табл.) [203]. 

Для повної характеристики етапів розвитку епідемії ВІЛ-інфекції 

використовують класифікацію, запропоновану ВООЗ та ЮНЕЙДС, яка 

визначає епідемію по її поточній стадії – початковій, концентрованій і 

генералізованій [52].  
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Таблиця 

Категорії тягаря епідемії ВІЛ-інфекції 

Категорії 

Поширеність 
ВІЛ-інфекції, 

за національними 
показними 

Країни 

Екстремальна 
(Extreme) ≥ 10% Замбія, Зімбабве, Малаві, Лесото, 

Мозамбік, Свазіленд, Ботсвана, Намібія 
Важка 

(Severe) ≥ 2%; <10% Ангола, Камерун, Конго, Кенія, Нігерія, 
Уганда, Чад 

Висока 
(High) 

≥ 1%; <2% 
серед ГПР ≥ 5% 

Бенін, Камбоджа, Гаїті, Малі, Непал, 
Сенегал, Болівія, Азербайджан, Україна 
Російська Федерація, Китай, Аргентина, 
Сербія 

Помірна 
(Moderate) 

≥0,5%; <1% 
серед ГПР ≥ 2,5% і 

<5% 

Нікарагуа, Туніс, Грузія, Казахстан, 
Панама, Румунія 

Низька (Low) 
 

<0,5% 
серед ГПР <2,5% 
або відсутні дані 

Афганістан, Арменія, Бангладеш, Ірак, 
Іран, Конго, Корея, Куба, Ємен, 
Монголія, Молдова, Шрі-Ланка 

 

Початкова стадія епідемії ВІЛ-інфекції, при якій поширеність ВІЛ-інфекції  

стійко не перевищує 1% серед населення країни в цілому або 5% в будь-якій 

групі населення. Концентрована стадія епідемії ВІЛ-інфекції, коли ВІЛ-

інфекція швидко поширюється в одній або декількох певних групах населення, 

але ще не отримала широкого розповсюдження серед населення в цілому. 

Кількісний еквівалент: поширеність ВІЛ-інфекції стійко перевищує 5%, як 

мінімум, в одній певній групі населення, однак нижче 1% серед вагітних жінок 

в міських районах. Генералізована стадія, коли ВІЛ-інфекція набула широкого 

поширення серед населення в цілому. Кількісний еквівалент: поширеність ВІЛ-

інфекції серед вагітних стійко перевищує 1%. У більшості випадків 

генералізовані епідемії ВІЛ-інфекції носять змішаний характер, при якому в 

непропорційно більшою мірою зачіпаються деякі (ключові) групи населення. 

Змішана епідемія – коли люди, інфіковані ВІЛ, є в одній або декількох групах 

населення, а також серед населення в цілому. Тобто, змішані епідемії являють 
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собою одну або кілька концентрованих епідемій в рамках генералізованої 

епідемії. 

Не зважаючи на багаторічну розробку проблеми ВІЛ-інфекції в більшості 

країн світу, в тому числі в Україні, закономірності розвитку ЕП цієї інфекції у 

повній мірі не розкриті. Зупинити пандемію ВІЛ-інфекції при об’єднаних 

зусиллях медичних та громадських організацій до теперішнього часу не 

вдалося. Це пов’язано з багатьма факторами, серед яких одним із провідних є 

молекулярно-генетична структура вірусу і пов’язані з нею особливості і 

механізми взаємодії збудника і організму людини. До них можна віднести 

захист епітопів поверхневого глікопротеїну ВІЛ від нейтралізації, вплив вірусу 

на рецептори СD4 Т-лімфоцитів, інтеграцію генетичного матеріалу вірусу в 

геном клітини хазяїна, що обумовлює її «довічне» інфікування, високий 

потенціал вірусу до мінливості [81]. З постійною позитивною динамікою 

генетичного різноманіття ВІЛ-1 і міграційних процесів, що збільшуються [64], 

пандемія ВІЛ-інфекції стає все більш етіологічно гетерогенною. 

На думку ЮНЕЙДС, застосування підходу, що передбачає прискорення 

заходів протидії ВІЛ/СНІДу протягом наступних п’яти років, дозволить 

ліквідувати глобальну епідемію СНІДу до 2030 р. Як зазначено у новій доповіді 

ЮНЕЙДС «Прискорення: припинення епідемії СНІДу до 2030 року», швидке 

реагування та прискорення заходів дозволить попередити до 2030 р. приблизно 

28 млн. нових випадків ВІЛ-інфекцій та 21 млн. смертей, обумовлених СНІДом. 

Новий перелік цільових показників, які необхідно досягти до 2020 р., 

включає мету «90-90-90»: • 90% людей, які живуть з ВІЛ, та знають про свій 

ВІЛ-позитивний статус; • 90% людей, які знають про свій ВІЛ-позитивний 

статус, знаходяться на лікуванні; • 90% людей, які перебувають на лікуванні, 

мають невизначений рівень вірусного навантаження. Ці показники спираються 

на принцип щодо дотримання прав людини, забезпечення «нульової» 

дискримінації, що суттєво наблизить та поліпшить кінцеві результати в галузі 

глобальної охорони здоров’я. 
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1.2. Характеристика та етапи розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в 

Україні 

 

ВІЛ-інфекцію в Україні реєструють як самостійну нозологічну форму з 

1987 р., і з того часу епідемія в нашій країні набула статусу однієї з найтяжчих 

серед країн регіону СЄЦА.  

За період 1987-2014 рр. в Україні офіційно зареєстровано 264489 випадків 

ВІЛ-інфекції серед громадян України, включаючи дітей з тимчасово не 

уточненим діагнозом, народжених ВІЛ-інфікованими жінками; кількість 

випадків СНІДу – 75577 (у 2014 р. – без урахування даних з АР Крим та м. 

Севастополь). Кількість смертей від хвороб обумовлених СНІД, за період 

епідеміологічного нагляду склала 31999. Протягом останніх 5 років СНІД став 

причиною смерті для 16807 ЛЖВ, що склало 52,2% від кумулятивної кількості 

померлих від СНІДу в Україні станом на 01.01.2014 р. За період 2009-2013 рр. 

рівень смертності від хвороб, зумовлених СНІДом, становив 5,6; 6,8; 8,2; 8,5; 

7,7 на 100 тис. населення, відповідно. Незважаючи на зниження даного 

показника в цілому по Україні у 2013 р. в більшості регіонів країни його 

значення залишається високим або не має стабільної тенденції до зниження 

[25]. За період епідеміологічного нагляду в країні було зареєстровано 509 

випадків ВІЛ-інфекції серед іноземних громадян, а кількість ЛЖВ серед тих, 

які перебували під медичним наглядом у ЗОЗ, на початок 2014 р. склала 142 

особи.  

Епідеміологічний аналіз захворюваності на ВІЛ-інфекцію за весь період 

епідеміологічного спостереження дає змогу виділити умовно чотири основних 

етапи еволюції ЕП ВІЛ-інфекції в Україні, які відрізнялися кількісними та 

якісними параметрами і, перш за все, інтенсивністю та домінуючими шляхами 

передачі збудника [58]. 

Перший етап розвитку ЕП ВІЛ-інфекції – 1987-1994 рр. почався з 

моменту реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції в країні у 1987 р. (75 серед 

іноземних громадян та 6 – громадян України) та характеризувався повільним 
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збільшенням кількості хворих на ВІЛ-інфекцію – 30-40 осіб щорічно. На тлі 

проведених 32,5 млн. тестувань на наявність антитіл (АТ) до ВІЛ в Україні було 

виявлено тільки 398 ВІЛ-інфікованих осіб, з них – 183 громадянина України та 

215 іноземців, переважно громадян африканських країн. Щорічно до 1994 р. 

число зареєстрованих ВІЛ-позитивних іноземних громадян мало чітку 

тенденцію до зниження, а громадян України – коливалось від 6 до 40 осіб. Так, 

якщо у 1987 р. питома вага громадян України від загального числа ВІЛ-

позитивних осіб складала 7,4%, то у 1994 р. – вже 70,5% [26]. У віковій 

структурі переважали особи 20-39 років (72,5%). Співвідношення жінок та 

чоловіків було майже однаковим. Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію 

залишався на низькому рівні – у межах 0,01-0,08 на 100 тис. населення. 

Основним шляхом інфікування ВІЛ громадян України був статевий (78,1%), 

переважно при гетеросексуальних контактах. Лише в кінці 1994 р. були 

виявлені перші 2 випадки ВІЛ-інфекції у СІН. Поширення ВІЛ-інфекції до 1994 

р. носило спорадичний, повільний характер з поступовим зростанням кількості 

ВІЛ-позитивних осіб. Інтенсивність показника смертності від СНІДу 

визначалась повільним накопиченням летальних випадків та була в межах 

0,002-0,008 на 100 тис. населення [5]. Всього за даний період було 

зареєстровано 32 випадки захворювань на СНІД та 15 смертей від СНІДу на 9-

ти адміністративних територіях України, а саме в АР Крим, Дніпропетровській, 

Донецькій, Закарпатській, Київській, Одеській, Чернівецькій, Чернігівській 

областях та м. Києві. 

До 1995 р. Україна за рівнем поширення ВІЛ/СНІДу кваліфікувалась 

ВООЗ як країна з низьким рівнем інфікованості.  

Другий етап розвитку ЕП ВІЛ-інфекції – 1995-1998 рр., пов’язаний зі 

спалахом епідемії ВІЛ-інфекції серед СІН, що призвело до активізації штучного 

парентерального шляху передачі збудника та стрімкого зростання 

захворюваності – з 0,2 у 1995 р. до 9,0 у 1998 р. (на 100 тис. населення). У 

подальшому число ВІЛ-позитивних СІН стало наростати в геометричній 

прогресії. 1995 рік став переломним у поширенні ВІЛ через проникнення у 
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популяцію осіб, що вживали наркотичні засоби ін’єкційним шляхом [58]. 

Рівень поширення ВІЛ серед СІН лише за 6 місяців 1995 р. піднявся з 1-5% до 

50-30%. За даними статистики, найбільше число ВІЛ-позитивних СІН (8934) 

було офіційно зареєстровано в 1997 р. Поширення ВІЛ серед наркоманів 

призвело до вибухоподібного поширення ВІЛ-інфекції на території України і 

започаткувало новий етап розвитку ЕП. З того часу не залишилось жодного 

регіону, де б не було зареєстровано випадків ВІЛ-інфекції серед СІН. У цей же 

час відмічена тенденція до зниження питомої ваги статевого шляху передачі 

ВІЛ – з 22,2% до 16,2%. Частка ВІЛ-позитивних СІН серед загальної кількості 

осіб з новими випадками ВІЛ-інфекції становила 68,5% у 1995 р., 83,6% у 1997 

р. і 76,0% у 1998 р. Якщо вікова структура ВІЛ-позитивних осіб в динаміці 

1987-1994 рр. практично не змінювалась (як в загальній сумі, так і в окремі 

роки, більшість складали особи сексуально активного віку 20-39 років), то, 

починаючи з 1995 р., спостерігалась тенденція до зниження віку вперше 

виявлених ВІЛ-позитивних громадян України. Співвідношення ВІЛ-позитивних 

чоловіків та жінок серед СІН, дорівнювало 4:1. Також в даний період поступово 

збільшувалась кількість випадків інфікування ВІЛ серед жінок 

репродуктивного віку та їх питомої ваги серед офіційно зареєстрованих ВІЛ-

позитивних у віці 15-49 років, наслідком чого стало збільшення кількості дітей, 

народжених ВІЛ-позитивними матерями. Так, у 1996 р. були зареєстровані 100, 

а в 1997 р. – 202 випадки ВІЛ-інфекції серед дітей віком до 14 років, з яких у 92 

і 196, відповідно, інфікування відбулось вертикальним шляхом [45]. Було 

зафіксовано зростання показників захворюваності на СНІД від 0,09 до 0,8 на 

100 тис. населення та смертності від СНІДу від 0,04 до 0,3 на 100 тис. 

населення. Хоча показники в кількісному вимірі залишалися невисокими. 

Третій етап розвитку ЕП ВІЛ-інфекції – 1999-2007 рр. характеризувався 

подальшим збільшенням кількості нових випадків інфікування ВІЛ, хворих та 

померлих від СНІДу. У 2007 р. показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію досяг 

38,0 на 100 тис. населення, захворюваності на СНІД – 9,8 на 100 тис. населення, 

смертності від СНІДу – 5,4 на 100 тис. населення. У даний період найбільш 
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актуальним та небезпечним залишався парентеральний шлях передачі ВІЛ при 

вживанні ін’єкційних наркотиків, на якого припадало від 64,7% (1999 р.) до 

40,1% (2008 р.) нових випадків інфікування ВІЛ. Крім того, протягом 

спостерігалося зростання частки статевого шляху передачі ВІЛ – з 22,7 до 

38,4% та дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками, – з 9,0 до 19,4%. 

Підтвердженням активізації статевого шляху було зростання показників 

інфікованості ВІЛ серед осіб, які мали незахищені сексуальні контакти з ВІЛ-

позитивними особами, – з 8,32 до 18,71% та серед осіб ІПСШ – з 0,63 до 1,50%. 

Відповідно кількісним критеріям ВООЗ та ЮНЕЙДС епідемія ВІЛ-

інфекції в Україні у третьому етапі ЕП знаходилася в концентрованій стадії, 

тобто «поширеність ВІЛ стійко перевищувала 5%, як мінімум, в одній з 

уразливих груп населення». За результатами дозорних епідеміологічних 

досліджень 1999 і 2007 років поширеність ВІЛ серед СІН зросла з 11,6% до 

41,4%, серед РКС – з 9,8% до 28,0%. Показник поширеності ВІЛ серед ЧСЧ, у 

2007 р. дорівнював 16,0%. 

У період спалаху епідемії серед СІН (1995-2004 рр.) зафіксовано 

зростання показника смертності від СНІДу з 0,04 до 3,8 на 100 тис. населення, 

але у кількісному вимірі він все ще залишався невисоким. У наступні роки, з 

2005 по 2008 рр., показник смертності від СНІДу збільшився з 4,6 до 5,8 на 100 

тис. населення [22]. 

Четвертий етап розвитку ЕП ВІЛ-інфекції (сучасний) – 2008-2013 рр. У 

2008 р. в середньому по Україні відбулася зміна домінуючих шляхів передачі 

ВІЛ – питома вага статевого шляху передачі перевищила штучний 

парентеральний, при введенні наркотичних препаратів, і на кінець 2013 р. її 

частка становила 65,7% (в структурі шляхів передачі, з урахуванням частоти 

передачі ВІЛ від матері до дитини). Нова хвиля інфікування ВІЛ статевим 

шляхом тісно пов’язана з небезпечною сексуальною поведінкою СІН та їх 

статевих партнерів. У цей період спостерігалося поступове зростання показника 

захворюваності на ВІЛ-інфекцію – з 40,9 до 47,6 на 100 тис. населення, але 

темп його приросту постійно знижувався до 2012 р.: з +7,6% до -1,6% на рік. В 
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2013 р. зафіксовано зростання кількості осіб з уперше в житті встановленим 

діагнозом ВІЛ-інфекції і темп приросту склав +4,6% [23, 24]. 

Протягом 2008-2013 рр. частка чоловіків перевищувала долю жінок, як 

серед нових випадків ВІЛ-інфекції (55-58%), так й серед нових випадків СНІДу 

(68-71%). Сьогодні зростання кількості офіційно зареєстрованих осіб з вперше 

в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції в основному відбувається за 

рахунок чоловіків, які частіше, ніж жінки, залучались у ЕП протягом другого та 

третього періоду його розвитку. 

У статево-віковій структурі нових випадків ВІЛ-інфекції на даному етапі 

переважають особи віком 25-49 років, частка яких поступово зростає (з 2009 р. 

до 2013 р.: 63,8; 64,8; 66,3, 65,9, 67,0%, відповідно), та чоловіки, питома вага, 

яких практично не змінюється (з 2009 р. до 2013р.: 55,1; 56,4; 54,5, 55,3, 55,3%, 

відповідно). 

За рекомендаціями ЮНЕЙДС і ВООЗ, інфікованість ВІЛ серед молодших 

вікових груп (15-19 років, 20-24 років) достатньо точно відображає рівень так 

званих «нових випадків» зараження, оскільки загроза інфікування ВІЛ статевим 

шляхом для цієї групи виникла відносно недавно. Оцінка нових випадків 

інфікування у старших вікових групах є проблематичною тому, що сексуальний 

досвід і загроза зараження ВІЛ для цієї групи відрізняються різноманітністю. 

Для виявлення тенденції нових випадків зараження ВІЛ серед СІН 

рекомендовано розраховувати показник інфікованості ВІЛ серед осіб зі стажем 

вживання ін’єкційних наркотиків до 2-х або до 3-х років. 

За статистичними даними, з 2009 р. до 2013 р. в Україні спостерігається 

стала тенденція до зниження частки випадків захворювань на ВІЛ-інфекцію у 

віковій групі 15-24 років серед усіх уперше зареєстрованих випадків ВІЛ-

інфекції – 12; 11, 9; 8; 7%, відповідно. З одного боку, це може свідчити про 

«старіння» епідемії, тобто значна більшість ВІЛ-позитивних осіб, які 

вважаються «новими випадками», була інфікована декілька років тому. Такий 

висновок підтверджується великою кількістю уперше зареєстрованих ВІЛ-

позитивних осіб, яким було встановлено III-IV клінічні стадії ВІЛ-інфекції на 
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момент взяття їх під медичний нагляд у ЗОЗ (9496 осіб або 44% від нових 

випадків ВІЛ-інфекції). З іншого боку, на підставі даних щодо зменшення у 

період 2009-2013 рр., як частки осіб віком 15-24 років серед нових випадків 

інфікування ВІЛ (темп приросту: -41%), так й показника захворюваності на 

ВІЛ-інфекцію серед осіб даної вікової групи (темп приросту: -22%) можна 

припустити, що в Україні намічається деяка стабілізація епідемічної ситуації. 

Враховуючи дані дозорного епідеміологічного нагляду (ДЕН), Україна 

досі залишається в категорії країн з концентрованою стадією епідемії ВІЛ-

інфекції, а СІН є найбільш ураженою ВІЛ-інфекцією групою. Рівень 

поширеності ВІЛ серед СІН складав 22,9% у 2008-2009 роках та 21,5% у 2011 

році. Дані ДЕН 2011-2013 рр. є підтвердженням позитивної тенденції щодо 

зменшення випадків інфікування ВІЛ серед молоді: поширеність ВІЛ серед осіб 

з ГПР знизились серед СІН зі стажем вживання ін’єкційних наркотиків до 3-х 

років з 5,2% до 3,5%; серед молодих робітників комерційного сексу (РКС) до 25 

років, які не є СІН - з 2,9% до 2,0% ; серед молодих ЧСЧ до 25 років – з 4,2% до 

3,0%. До інших груп населення, які в останні роки все більше вражає епідемія, 

належать жінки комерційного сексу (ЖКС), ЧСЧ, засуджені та особи, які 

перебувають під слідством (7,6, 6,4 та 13,6%, відповідно). 

Розширення доступу до АРТ зменшує кількість смертей серед ВІЛ-

позитивних осіб та нових випадків інфікування ВІЛ, що, в свою чергу, 

призводить до зростання показника поширеності ВІЛ серед загальної популяції. 

Станом на 01.01.2014 р. 55784 хворих отримували АРТ в Україні (включаючи 

2945 дитини). Рівень охоплення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію становив 93,2% 

від кількості осіб, які перебували під медичним наглядом і потребували АРТ. 

Для дорослих даний показник становив 92,0%, для дітей – 97,9% [25]. 

Проте, аналіз епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції в Україні свідчить про 

те, що темпи поширення ВІЛ значно випереджають темпи проведення заходів 

протидії з ВІЛ/СНІДу. З 2005 р., коли в Україні почалася повномасштабна 

реалізація програми з розширення доступу до АРТ для всіх пацієнтів, хто її 

потребує, основні кількісні епідеміологічні показники мають тенденцію до 



32 
 
зростання. Так, за період 2005-2013 рр. захворюваність на ВІЛ-інфекцію зросла 

з 29,1 до 47,6 на 100 тис. населення, захворюваність на СНІД – з 8,9 до 20,6, 

смертність від СНІДу – з 4,6 до 7,7, поширеність ВІЛ – з 133,5 до 308,4, 

поширеність СНІДу – з10,8 до 64,1 на 100 тис. населення. Отже, доступність 

медичної допомоги для ВІЛ-позитивних осіб все ще є обмеженою і вимагає 

подальшого розширення обсягу та поліпшення якості. 

Активізація статевого шляху на третьому та четвертому (сучасному) 

етапах розвитку ЕП вказує на перехід із середовища СІН через групи-містки у 

загальне населення та прогнозує ускладнення епідемічної ситуації щодо ВІЛ-

інфекції внаслідок сумісного впливу на ЕП парентерального та статевого 

шляхів передачі збудника. 

Багаторічні епідеміологічні спостереження свідчать про виражену 

територіальну нерівномірність поширення ВІЛ в Україні. Починаючи з 1997 р., 

випадки ВІЛ-інфекції були зареєстровані в усіх адміністративних територіях 

країни. Тенденції зміни значення показника захворюваності на ВІЛ-інфекцію 

умовно відображають різну інтенсивність ЕП по регіонах України на кінець 

кожного з його чотирьох етапів і зумовлені, передусім, соціально-

економічними чинниками. Фактично, кожному територіальному суб’єкту 

притаманний регіональний варіант розвитку ЕП ВІЛ-інфекції. 

Найвищі рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію у 2014 р. реєструвалися 

на південно-східних територіях України, до яких належать Одеська (109,4 на 

100 тис. населення), Дніпропетровська (96,6), Миколаївська (93,1), Донецька 

(70,4) області (у 2013 р. до переліку таких регіонів входили також м. 

Севастополь та АР Крим – 64,8 та 55,3 на 100 тис. населення, відповідно). 

Найвищі темпи приросту показників захворюваності на ВІЛ-інфекцію у 2014 р., 

у порівнянні з 2013 р., зареєстровано в Київській (+35,2%), Кіровоградській 

(+32,7%), Черкаській (+32,6%), Вінницькій (+25,2%), Львівській (+17,3%) та 

Івано-Франківській (+15,7%) областях [25], що можна розглядати як 

прогностичну ознаку швидкого розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в цих регіонах 

країни. Західні регіоні залишаються територіями з низьким та середнім рівнями 
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захворюваності на ВІЛ-інфекцію і характеризуються повільним поширенням 

ВІЛ, насамперед, внаслідок низьких рівнів поширеності наркоманії та практики 

небезпечної статевої поведінки як в минулі роки, так і в теперішній час. 

В Україні з 2006 року проводиться ранговий розподіл за територіями 

Безумовно, отримані дані щодо рейтингової оцінки регіонів не претендують на 

100-відсоткову об’єктивність, оскільки обумовлені довільно відібраними 

показниками, проте на їх підставі стає можливим детальніше дослідити 

особливості територіального поширення ВІЛ в Україні [21]. Перші рангові 

місця показників присвоювалися територіям з найменшим значення його рівня 

та темпу приросту. Так, станом на початок 2014 р. найгірші з 27-ми рангових 

місць (які характеризуються найбільшими темпами приросту показників) по 

сукупності рангів усіх груп показників посіли: Одеська область (27-е місце за 

рангом), м. Київ (26) та Дніпропетровська область (25). 

Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні сконцентрована у містах – 77% нових 

випадків ВІЛ-інфекції в 2013 р. було зареєстровано серед міського населення, 

тоді як частка вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції серед сільського 

населення збільшується досить повільно (з 2009 по 2013 р.: 21,0; 23,5; 22,9, 

23,4, 23,0%, відповідно). 

Сероепідеміологічний моніторинг за поширенням ВІЛ (СЕМ) є важливою 

складовою епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом (ЕН), що 

дозволяє об’єктивно оцінити рівні інфікованості ВІЛ та їх динаміку серед 

окремих контингентів обстежуваних осіб. Вперше за період епідеміологічного 

нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом у 2013 р. СЕМ відобразив кількість 

обстежених осіб, в той час яку минулі роки – кількість скринінгових обстежень. 

За даними СЕМ рівень інфікованості громадян України (код 100) у 2010-2014 

рр. становив, відповідно, 0,98; 1,08 та 1,04%. Звісно, найвищі рівні 

інфікованості ВІЛ реєструються серед осіб, які належать до ГПР щодо 

інфікування ВІЛ, і, передусім, СІН, за результатами СЕМ, інфікованість ВІЛ 

серед СІН знизилась з 13,3% у 2009 р. до 3,1% у 2014 р. За останні роки (2007-

2014 рр.) спостерігається тенденція до зниження рівня поширення ВІЛ серед 
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вагітних за результатами первинного тестування (код 109.1): від 0,52 до 0,44%, 

що прямо корелює з динамікою реєстрації нових випадків ВІЛ-інфекції серед 

вагітних [24, 25, 30]. При цьому саме жінки, які відвідують жіночі консультації 

з приводу вагітності, репрезентують вибірку для аналізу епідемічної ситуації 

серед сексуально активної частини населення [132].  

Узагальнюючи огляд зарубіжної і вітчизняної літератури, можна зробити 

висновок, що поширеність ВІЛ-інфекції/СНІДу у світі носить територіально 

нерівномірний характер, зумовлений особливостями розвитку ЕП у кожному 

регіоні. Крім цього, останніми роками активно обговорюються питання щодо 

«урбанізації» ВІЛ-інфекції. В доповіді Програми Організації Об’єднаних Націй 

по населених пунктах (UN-HABITAT) 2015 р. наголошується, що на теперішній 

час більшість населення світу мешкає на міських територіях, і до 2050 року 

прогнозується, що 7 з 10 людей будуть жити в містах та муніципалітетах. Саме 

в великих містах (мегаполісах) були виявлені перші випадки ВІЛ-інфекції і 

найбільш виражені прояви медичних та соціально-економічних наслідків 

епідемії. У глобальному масштабі, у 200 мегаполісах проживає близько 25% 

ЛЖВ. В багатьох країнах на долю одного міста (мегаполіса) припадає до 40% 

ЛЖВ від усіх зареєстрованих випадків 

[http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20150918_Ending_urban_AID

S_epidemic_en.pdf]. 

Те ж саме можна констатувати і для України, оскільки, попри певні 

спільні тенденції у розвитку ЕП ВІЛ-інфекції, існують суттєві розбіжності в 

його проявах по окремих територіях, але переважно ЕП концентрувався в 

мегаполісах та великих містах (мм. Київ, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, 

Одеса). Характер територіального розподілу свідчить про наявність доволі 

складної системи причинно-наслідкових зв’язків, що впливають на рівень і 

темпи поширення ВІЛ-інфекції в Україні. До числа головних детермінант 

розвитку ЕП ВІЛ-інфекції/СНІДу все ще відноситься ін’єкційна наркоманія, але 

все більшого значення набувають особливості поведінки (у тому числі 

регіональних поведінкових устоїв), демографічні тенденції та соціально-
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економічний потенціал регіонів. Отже, успіхи у протидії ВІЛ-інфекцією/СНІДу 

значною мірою пов’язані із розробленням та впровадженням досконаліших 

підходів до оцінки поширеності ВІЛ-інфекції і масштабів епідемії з наступною 

розробкою профілактичних і протиепідемічних заходів з урахуванням 

регіональних відмінностей та особливостей. Передусім це стосується клініко-

епідеміологічних характеристик у регіональному розрізі, основних проявів ЕП, 

особливостей поширення ВІЛ-інфекцій серед окремих груп населення та 

впливу соціальних факторів на його хід. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Для виконання роботи і одержання обґрунтованих результатів були 

комплексно використані методи епідеміологічного аналізу, соціологічного та 

статистичного методів дослідження.  

Об’єкт дослідження: епідемічний процес ВІЛ-інфекції/СНІДу, кількісні 

та якісні параметри епідемічного процесу, епідеміологічний нагляд, дозорний 

епідеміологічний нагляд, профілактичні і протиепідемічні заходи. 

Предмет дослідження: директивні, інструктивні, методичні, 

інформаційні матеріали щодо інфекційних та паразитарних захворювань; 

матеріали річних звітів МОЗ України, головного управління 

Держсанепідслужби у м. Києві, ДЗ «Український центр з контролю та 

моніторингу захворюваності МОЗ України», ДУ «Український центр контролю 

за соціально небезпечними хворобами МОЗ України», державної статистичної 

звітності, оперативна інформація Київського міського центру профілактики і 

боротьби зі СНІДом (КМЦ СНІДу). 

Для вивчення багаторічної динаміки, тенденцій розвитку та основних 

рушійних сил ЕП ВІЛ-інфекції в м. Києві проаналізовано дані статистичних 

звітних форм за 1987-2013 рр. у порівнянні з відповідними показниками по 

Україні за аналогічний період. Об’єкт, предмет та обсяг проведених досліджень 

представлений у таблиці 2.1. 

Окрім наведених в таблиці офіційних статистичних форм звітності та 

аналітичних матеріалів, вивчено дані оперативно епідеміологічного аналізу 

діяльності КМЦ СНІДу, бази даних щодо демографічної ситуації в Україні 

[http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2014/DEM_UA_201

3.pdf], статистичні матеріали щодо захворюваності та смертності населення [28] 

та міграції населення м. Києва [29]. 
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Таблиця 2.1 

Комплекс методів дослідження та обсяг виконаної роботи 

 

№ 

п/п Об’єкт / предмет дослідження Кількість 
(n) 

1.  Форма 2 – «Звіт про окремі інфекції і паразитарні 
захворювання» (річна) за 1987-2013 рр. 

28 

2. Форма звітності №2 – ВІЛ/СНІД (річна)«Звіт про осіб із 
станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту 
людини (ВІЛ)» за 1987-2013 рр. 

28 

3. Форма №502-1/о – «Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої 
особи» – за 2006-2013 рр. 

9734 

5. Форма №025/о – «Медична карта амбулаторного хворого» 
за 1999-2013 рр. 

9913 

6. Форма №003/о – «Медична карта стаціонарного хворого» за 
2013 р. 

105 

8. ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень №1-41 за 
1987-2014 рр. 

27 

 Матеріали дозорних епідеміологічних досліджень в м. Києві 
за 1999-2013 рр. 

6 

15. Матеріали статистичного аналізу наркологічної служби м. 
Києва за 2008-2013 рр. 

6 

16. Туберкульоз в Україні. Аналітично-статистичний довідник 
за 2001–2012 рр., 2013 р. 

2 

 

При визначенні тенденцій розвитку ЕП ВІЛ-інфекції, аналізі динамічних 

змін захворюваності застосовували комплекс описово-оціночних та 

аналітичних прийомів епідеміологічного методу дослідження у поєднанні з 

методами математичної статистики [34, 77, 78, 82, 83]. До аналізу включили 

комплекс кількісних та якісних статистичних показників, що характеризують 

ЕП ВІЛ-інфекції: захворюваність і поширеність на ВІЛ-інфекції/СНІДу, 

смертність від СНІДу, летальність, структура шляхів інфікування ВІЛ, 

показник інфікованості ВІЛ, структура СНІД-індикаторних хвороб, розподіл 

ВІЛ-позитивних осіб за віком та статтю, дані СЕМ поширення ВІЛ. 

Дослідження проводили у форматі ретроспективного і оперативного 

(поточного) епідеміологічного аналізу.  
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З метою запобігання випадково діючих факторів і виявлення тенденцій 

розвитку, що були викликані дією тільки тривалих причин, проводили 

вирівнювання динамічних рядів методом найменших квадратів, застосовували 

методи рангового та регресивного аналізу. Кількісні виміри змін в ЕП 

оцінювали за показником середнього темпу приросту/зниження захворюваності 

(Тсер.) – процентного відношення між абсолютним приростом показника даного 

періоду та абсолютним рівнем попереднього періоду: 

Тсер. = 𝑏𝑏
𝐼𝐼сер.

× 100%                              (1.1) 

де 𝑏𝑏 – коефіцієнт, що визначає різницю між теоретичними рівнями 

захворюваності за суміжні роки; 𝐼𝐼сер. – середній інтенсивний показник 

захворюваності за ряд років. 

𝑏𝑏 =
∑(𝑥𝑥×𝐼𝐼факт.)

∑𝑥𝑥2
                                       (1.2) 

де Σ− знак суми, 𝑥𝑥 – змінений (або перетворений) для полегшення розрахунків 

інтервал, представлений як натуральні числа, симетрично розташовані вверх і 

вниз відносно 0; 𝐼𝐼факт. – показник захворюваності на 100 тис. населення. 

𝐼𝐼сер.  =  
∑ 𝐼𝐼факт.

𝑛𝑛
                                       (1.3) 

де 𝑛𝑛 – кількість членів інтервального ряду.  

Для встановлення зв‘язку між явищами, що вивчались, спрямованості і 

сили цього зв‘язку застосовували метод лінійного кореляційного аналізу 

Пірсона з вираховуванням відповідного коефіцієнту та його похибки (r, mr). 

Середню похибку коефіцієнта кореляції обчислювали в залежності від кількості 

спостережень: великій − n>30 (1.5) та невеликій − n<30 (1.6). Силу 

кореляційного зв’язку оцінювали за шкалою Чеддока. 

𝑟𝑟 =
∑(𝑑𝑑𝑥𝑥×𝑑𝑑𝑦𝑦)

�∑(𝑑𝑑𝑥𝑥2×𝑑𝑑𝑦𝑦2)
                                       (1.4) 

де 𝑑𝑑𝑥𝑥 – відхилення від середньої арифметичної першої ознаки; 𝑑𝑑𝑦𝑦−відхилення 

від середньої арифметичної другої ознаки. 
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𝑚𝑚𝑟𝑟 = ± 1−𝑟𝑟2

√𝑛𝑛
                                         (1.5) 

𝑚𝑚𝑟𝑟 = ±�1−𝑟𝑟
𝑛𝑛−2

                                       (1.6) 

Достовірність різниці та 95 % довірчий інтервал (95% ДІ) відсоткових 

показників визначали за величиною середньої похибки процентного 

відношення за формулами: 

𝑚𝑚𝑝𝑝 = ±�𝑃𝑃×(100−𝑝𝑝)
𝑛𝑛

                             (1.7) 

де 𝑚𝑚𝑝𝑝 – середня похибка процентного відношення; 𝑃𝑃 – відносна величина (%); 

𝑛𝑛 – загальне число спостережень. 

𝑡𝑡𝑝𝑝 = 𝑃𝑃1−𝑃𝑃2

�𝑚𝑚1
2+𝑚𝑚2

2
                                        (1.8) 

де 𝑡𝑡𝑝𝑝 – довірчий коефіцієнт; 𝑃𝑃1, 𝑃𝑃2 – відносні величини, що порівнюються 

(%); 𝑚𝑚1, 𝑚𝑚2 – середні похибки порівнюваних процентних відношень. 

95% ДІ = ±1,96 × 𝜎𝜎
√𝑛𝑛

                      (1.9) 

де 𝜎𝜎 – стандартне відхилення. 

Оцінку достовірності отриманих результатів здійснювали за допомогою t-

критерію Ст’юдента (р) для незалежних та попарно зв’язаних величин; 

статистичні результати оцінювали на рівні достовірності не більше p<0,05 [6, 

78]. 

При аналізі результатів ДЕН додатково опрацьовані дані аналітичних 

звітів МОЗ України, Українського центру профілактики і боротьби зі СНІД: 

1. «Эпиднадзор за ВИЧ/СПИДом в Украине 1987-2000 гг.» (2000 р.). 

2. «Впровадження сучасних методів епідеміологічного нагляду за ВІЛ в 

Україні» (2003 р.). 

3. «Епідеміологічний нагляд за ВІЛ-інфекцією та інфекціями, що передаються 

статевим шляхом, – компоненти системи епідеміологічного нагляду 
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другого покоління в Україні» (2005 р.). 

4. «Дозорний епідеміологічний нагляд за ВІЛ-інфекцією та інфекціями, що 

передаються статевим шляхом у 2005 році» (2006 р.). 

5. «Результаты эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией и 

инфекциями, передающимися половым путем» (2007 р.). 

6. «Результаты дозорных эпидемиологических исследований по изучению 

распространенности ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым 

путем» (2008 р.). 

Результати роботи 2008-2012 рр. були фрагментом інтегрованого 

біоповедінкового дослідження «Моніторинг поведінки та поширеність ВІЛ-

інфекції серед СІН, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління», що 

проводилось спільно з Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.О. 

Яременка, Центром соціальних та маркетингових досліджень «Соціс», у 

співпраці з Українським центром профілактики та боротьби зі СНІД МОЗ 

України і неурядових організацій, за фінансової підтримки МБФ 

«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», в рамках реалізації програм 

«Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні» та «Підтримка профілактики ВІЛ та 

СНІД, лікування та догляд для найуразливіших верств населення в Україні», 

підтриманих Глобальним Фондом для боротьби зі СНІД, туберкульозом та 

малярією. 

Для проведення тріангуляційного дослідження було обрано період з 2008 

по 2013 роки та використані різні джерела даних по м. Києву, а саме: 

- результати сероепідеміологічного моніторингу (СЕМ) за поширеністю ВІЛ 

серед різних контингентів населення; 

- дані щодо офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції; 

- результати біоповедінкових досліджень з моніторингу поширення ВІЛ 

серед ГПР щодо інфікування ВІЛ; 

- результати програмного моніторингу проведеного МБФ «Міжнародний 

Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні»; 
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- розрахункові дані щодо нових випадків інфікування ВІЛ з використанням 

програми Spectrum/ЕРР 5.04 Beta 33. 

Тріангуляційне дослідження проводилося у вигляді послідовного процесу 

за методологією керівництва ВООЗ (табл. 2.2) 

Таблиця 2.2 

Методологія тріангуляційного дослідження [141, 147] 

Етапи  Кроки процесу тріангуляції 

Планування 

Крок 1 Визначення потенційних ключових питань 
Крок 2  Відбір дослідницьких питань 
Крок 3  Визначення джерел даних та довідкової інформації 
Крок 4  Детальне опрацювання питань дослідження 

Проведення 

Крок 5  Збір даних 
Крок 6  Проведення спостереження за кожним набором 

даних 
Крок 7  Визначення тенденцій в різних наборах даних і 

побудова гіпотез 
Крок 8  Детальна перевірка висунутих гіпотез 
Крок 9  Визначення додаткових даних, якщо необхідно 

(повернення до Кроку 5) 
Крок 10  Узагальнення результатів і формування висновків 

Інформування 
Крок 11  Поінформування про результати та розробка 

рекомендації 
Крок 12  Окреслення подальших кроків 

 
При статистичному опрацюванні результатів роботи використовували 

уніфіковані функції програми Microsoft Office Excel [48]. 
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РОЗДІЛ 3 
 

ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ  

ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В МІСТІ КИЄВІ 

 

 
3.1. Економіко-демографічна характеристика міста Києва 

 

В публікаціях ООН мегаполісами називають міста з чисельністю 

населення понад 10 млн. жителів і вважають, що це найбільш велика форма 

розселення, яка виникає внаслідок злиття численних сусідніх міських 

агломерацій, об’єднаних інтенсивними господарськими, трудовими і 

культурно-побутовими зв’язками. Але, на теперішній час, під терміном 

«мегаполіс» все частіше розуміють будь-яке місто з населенням понад 1 млн. 

жителів, які є вузлами внутрішньої та міжнародної взаємодії, центрами 

управління економікою та фінансовими ресурсами. Якщо у 1985 р. в світі 

налічувалось 274 міст з населенням більше 1 млн., то станом на початок 2015 р. 

їх зареєстровано 349, але вважають, що ця цифра наближається до 400. 

Саме до таких міст і належить м. Київ, відповідно до Конституції України 

- столиця України. Місто розташоване в центрі східної Європи на берегах р. 

Дніпро. Загальна площа м. Києва складає 835,6 км2 (0,14% території України). З 

півночі на південь місто простяглось на 41,1 км, із заходу на схід – на 41,9 км 

[20]. 

Київ – економічний, культурний та науково-освітній центр країни. На 

формування чисельності населення міста значною мірою впливає потужний 

народногосподарський потенціал Києва, який створено вигідним економіко-

географічним розташуванням, концентрацією висококваліфікованих трудових 

ресурсів, наявністю потужних енергетичних та будівельних баз, розвиненою 

міською інфраструктурою.  

Адміністративно-територіальними одиницями м. Києва є райони, яких в 

місті 10. Найчисленнішими районами міста є Деснянський, Дніпровський, 
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Солом’янський та Святошинський, де на початок 2012 р. було сконцентровано 

49,5% населення столиці. Найменша кількість жителів проживає у Печерському 

та Подільському районах. 

Щільність населення, яка в цілому в столиці на початок 2014 р. становила  

3433 осіб на 1 км2, найвища у Соломʼянському районі (8803 осіб на 1км2), а 

найнижча – у Голосіївському районі (1509 осіб на 1км2). Статевий склад 

населення у місті: жінки складають 53,8% від загальної кількості населення, 

чоловіки – 46,2% (на 1000 жінок у м. Києві припадає 858 чоловіків). Середній 

вік населення м. Києва складає 39,3 років, середній вік чоловіків – 37,1 років, 

жінок – 41,2 років. 

Сучасна чисельність населення м. Києва – це результат історії розвитку 

міста і передумови його демографічного майбутнього. У 90-х роках минулого 

століття в умовах соціально-економічної кризи природний приріст змінився на 

скорочення, сальдо міграції, хоча в цілому і зберегло позитивний знак, не було 

стійким. Депопуляція і зниження міграційного приросту призводили до 

подальшого зменшення чисельності населення міста. 

Лише на початку ХХІ століття природне зменшення населення 

компенсується позитивним сальдо міграції настільки, що призводить до 

зростання чисельності населення.  

Період після Всеукраїнського перепису населення 2001 р. 

характеризується стабільним збільшенням чисельності населення. 

За рахунок стабільно позитивного сальдо міграції протягом останніх 

років та природного приросту у 2008-2013 рр. чисельність населення столиці 

починаючи із 2002 р. збільшилась на 257,4 тис. осіб (рис. 3.1). На початок 2014 

р. у м. Києві проживало 2868,7 тис. осіб, що становить 6,3% від чисельності 

наявного населення України. За 2013 р. чисельність населення збільшилась на 

23,6 тис. осіб. Зміна чисельності  населення відбулася за рахунок природного 

приросту (5,3 тис. осіб) та міграційного приросту (18,3 тис. осіб). Зростання 

чисельності населення відбулося в усіх районах міста.  
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Рис. 3.1 Динаміка чисельності наявного населення міста Києва 
 

Основними чинниками, що впливають на чисельність населення, є 

природний, міграційний рух та адміністративно-територіальні перетворення. 

Природний рух населення залежить від співвідношення рівня 

народжуваності і смертності. Кількість померлих у м. Києві вперше 

перевищила кількість народжених у 1993 р. і від’ємне значення природного 

руху населення спостерігалося ще 15 років. 

У 2008 р. кількість народжених у м. Києві перевищила кількість 

померлих. 

За останні роки природне скорочення населення столиці змінилось на 

природний приріст, що позитивно вплинуло на збільшення чисельності 

населення. У 2011р. інтенсивність природного приросту населення м. Києва 

становила 1,8 осіб на 1000 наявного населення. Рівень природного приросту у 

м. Києві у 2011 р. був одним з найвищих в Україні. Вищим цей показник був 

лише у Закарпатській та Рівненській областях, відповідно 3,1‰ та 3,0‰. 

У 2013 р. інтенсивність природного приросту населення м. Києва зросла 

до 1,9 осіб на 1000 наявного населення, але була меншою, ніж у 2012 р. (табл. 

3.1). Природний приріст спостерігався у восьми районах міста, лише у 

Шевченківському та Дніпровському районах – природне скорочення. На 

території лише цих районів знаходяться бюро судово-медичної експертизи, де 

фіксуються випадки смерті на померлих без постійного місця проживання. 
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Найбільш інтенсивний природний приріст населення було зафіксовано у 

Печерському районі (7,8‰). 

Таблиця 3.1 

Характеристика природного руху населення в м. Києві 

 

Показники 
Всього1 2013 р.  

(у % 
до 2012 р.) 

На 1000 осіб2 
2013 р. 2012 р. 2013р. 2012р. 

Кількість народжених живими, осіб 33305 33887 98,3 11,7 12,0 
Кількість мертвонароджених, осіб 179 142 126,0 5,33 4,23 
Кількість померлих, осіб 28003 27840 101,0 9,8 

 
9,8 

 
Природний приріст (скорочення) 
населення, осіб 

5302 6047 87,7 1,9 2,2 

 
Примітка: 
¹ За даними органів реєстрації актів цивільного стану. 
2 Показники наводяться в розрахунку за рік. 
3 На 1000 народжених живими та мертвими. 
 

Після Всеукраїнського перепису населення 2001 р. спостерігалось 

зростання кількості народжених. Так, якщо у 2001 р. народилося 19,4 тис. дітей, 

то у 2013 р. – 33,3 тис. дітей. 

Найбільш різкий спад народжуваності стався за останнє десятиріччя 

минулого століття. Соціально-економічна криза 90-х років, що 

супроводжувалась істотним зниженням рівня життя населення, зростанням 

рівня безробіття і, відповідно, невпевненості людей у завтрашньому дні, 

призвели до зниження народжуваності. 

Визначальними у показниках рівня народжуваності є умови життя. 

Підвищення рівня життя населення (зокрема, впевненість у працевлаштуванні, 

підвищення добробуту населення) та відповідні соціальні гарантії сім’ям із 

дітьми сприяють позитивній зміні в динаміці народжуваності. 

За методологією МОП (Міжнародної організації праці) рівень безробіття 

населення столиці віком 15-70 років у 2013 р. складав 5,2% економічно 

активного населення зазначеного віку (загальнодержавний показник – 7,7%). 
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На 01.01.2014 р. житловий фонд міста Києва становив  

62,2 млн.м2 загальної площі, що на 1,0% більше, ніж на початку минулого року. 

Середня забезпеченість житлом у розрахунку на одного жителя столиці в 2011 

р. становила 21,0 м2 загальної площі.  

Столичне житло серед регіонів України має найвищу якість житла, яка з 

кожним роком підвищується за рахунок щорічного введення нового житлового 

фонду з високим рівнем благоустрою, а також дообладнання житлових 

будинків при капітальних ремонтах різними видами зручностей.  

У столиці функціонує 112 лікарняних закладів, 790 лікарських 

амбулаторно-поліклінічних закладів, включно з приватними медичними 

закладами.  

У 2013 р. в м. Києві, як і в цілому по Україні, показник народжуваності 

знизився з 12,0 в 2012 р. до 11,7 на 1000 населення (Україна – з 11,4 в 2012 р. до 

11,1 в 2013 р.). Найвищий рівень був відмічений в Печерському (16,0), а 

найменший – в Дарницькому (7,8 на 1000 населення) районах міста. 

Хлопчиків, як і раніше, народилося більше, ніж дівчаток: 17165 проти 

16140 дівчаток. 

Серед регіонів України спостерігалася значна диференціація рівня 

народжуваності: від 9,1 народжених на 1000 наявного населення у Луганській 

та Сумській областях до 15,1‰ – у Рівненській. 

Хоча рівень народжуваності у м. Києві дещо перевищує середній по 

країні, він є недостатнім, оскільки не забезпечує навіть простого відтворення 

населення. Сумарний коефіцієнт народжуваності (кількість дітей, народжених 

однією жінкою впродовж всього життя) повинен дорівнювати 2,1-2,2. В м. 

Києві сумарний коефіцієнт народжуваності за даними Всеукраїнського 

перепису населення складав 0,9, у 2013 р. – 1,4 дитини, що значно менше від 

необхідного рівня, що пояснюється народженням лише однієї дитини у 

шлюбній парі. 

Важливим показником при аналізі демографічної ситуації є середня 

очікувана тривалість життя населення. Цей гіпотетичний показник 
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розраховують як для народжених, так і для осіб будь-якого віку, і в 2013 р. 

дорівнював 74,4 років: у жінок – 78,2, чоловіків – 70,1 років. 

З метою дослідження питань, пов’язаних із доступністю для населення 

послуг охорони здоров’я та для отримання інформації щодо самооцінки стану 

здоров’я, та рівня захворюваності населення м. Києва щорічно у жовтні 

проводяться вибіркові опитування членів домогосподарств міста Києва. 

Результатами дослідження показано, що відбулися деякі зміни в оцінці 

респондентами стану здоров’я. Із загальної кількості опитаних у 2013 р. 36,5% 

киян оцінили стан свого здоров’я як «задовільний» (38,2% у 2012р.), «добрий» 

– 53,6% (52,6% у 2012 р.), «поганий» 9,9% респондентів (9,2% в 2012 р.). 

Смертність населення є вагомою складовою у формуванні загальної 

чисельності та структури населення міста [28]. 

У 90-х роках ХХ століття ситуація зі смертністю населення м. Києва 

набула кризового характеру. Коливання рівня смертності населення значною 

мірою залежить від стану здоров’я нації. А здоров’я нації залежить від багатьох 

факторів: кліматичних умов, стану навколишнього середовища, забезпечення 

продуктами харчування та їх цінності, соціально–економічних умов, а також 

від стану медицини. 

Показник смертності в 2013 р. був аналогічний минулорічного та 

становив 9,8 на 1000 наявного населення. Структура причин смерті населення 

майже не змінилась з попередніми роками: хвороби системи кровообігу 

складають 64,9% від загальної кількості померлих, 18,0% припадає на 

новоутворення, 4,7% – на зовнішні причини смерті, 4,6% – на хвороби органів 

травлення. 

Аналізуючи показники захворюваності по м. Києву за останні більш ніж 

20 років, слід зазначити, що найчисельнішою групою хвороб залишаються 

хвороби органів дихання, в основному за рахунок гострих респіраторних 

захворювань. У порівнянні з 1990 р. значно збільшилась захворюваність 

населення на хвороби системи кровообігу (у 3,5 рази), хвороби сечостатевої 

системи (у 3,1 рази), хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення 
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із залученням імунного механізму (у 2,6 рази), хвороби ендокринної системи, 

розладу харчування, порушення обміну речовин (у 2,9 рази), новоутворення (у 

2,2 рази).  

Структура причин смерті населення в столиці в цілому залишається 

незмінною: найбільш численними є хвороби системи кровообігу, за ними ідуть 

новоутворення та зовнішні причини смерті. 

У 2013 році в м. Києві померло 28,0 тис. осіб (14,2 тис. чоловіків та 13,8 

тис. жінок). 

Головними складовими демографічних втрат є високий рівень чоловічої 

смертності. Так, смертність серед чоловічого населення столиці становила 10,7 

осіб на 1000 осіб постійного населення, проти 9,0 – серед жінок. 

Отже, рівень смертності у столиці становив 9,8 померлих на 1000 

наявного населення, що є найнижчим показником по Україні при 

загальнодержавному рівні 14,6‰.  

Найчутливішою до хвороботворних чинників частиною населення є діти. 

У 2013 році кількість дітей, померлих у віці до 1 року, становила 272 особи, або 

1,0% від загальної кількості померлих. Рівень дитячої смертності склав 8,1‰, 

тоді як по Україні 7,9‰. 

Міграційний рух населення є одним із факторів, який значною мірою 

впливає на формування чисельності населення регіону. Проте міграційний рух 

або міграція має глибші наслідки, ніж скорочення чи збільшення чисельності 

населення. У результаті переміщення змінюється структура населення території, 

як вибуття, так і прибуття мігрантів. Врахування впливу міграції на чисельність 

населення дуже важливо. Саме міграція позитивно вплинула на збільшення 

чисельності населення міста. Упродовж 2002-2011 рр. істотно збільшилася 

кількість мігруючого населення, змінилася його структура. Так, якщо у 2002 р. 

міграційний оборот становив 71,1 тис. осіб, то за 2011 р. – 94,8 [29]. У 

міграційному обороті питома вага міжрегіонального міграційного потоку 

складає 87,7%, на міждержавний потік припадає 12,3%.  



49 
 

Як і в попередні роки, значні міграційні зв’язки спостерігалися між 

столицею України та сусідніми областями. Міграція між м. Києвом та 

Київською областю складає 23,6% міжрегіонального міграційного обороту, 

значним за обсягом був міграційний оборот із Черкаською та Житомирською 

областями, відповідно 6,5 і 6,1 тис. осіб. Основними партнерами 

міждержавного потоку міграції залишаються Російська Федерація, Китай та 

Азербайджан. З цими країнами відбувається досить активний двосторонній 

обмін населенням.  

Населення віком 15-29 років у всіх потоках міграції склало 62,5% (у 2011 

р. ‒ 65,3%). Зважаючи на те, що у місті, зосереджено найбільшу кількість 

навчальних закладів, то найбільш мобільна вікова група 15-19 років 

(переважно, вік вступу до навчальних закладів), яка складає більше чверті 

прибулих загальної міграції (34,3%), позитивно впливає на міграційний 

приріст. Серед мігрантів віком 20-24 років (вік закінчення навчання в 

навчальних закладах) спостерігається відтік мігрантів і наслідком цього є 

міграційне скорочення – 7159 осіб. 

За даними Київського міського центру зайнятості чисельність киян, які 

тимчасово працюють за кордоном, станом на 01.01.2014 р. склала 3048 осіб, з 

них більше половини (64,7 %) працюють в Сполучених Штатах Америки. Серед 

осіб, які тимчасово працюють за кордоном, переважають чоловіки (58,1%), 

особи у віці 18-28 років складають 72,6%, більше половини емігрантів мають 

базову вищу освіту (54,8%). 

Проблемою для столиці є нелегальні мігранти та особи, які тривалий час 

живуть і працюють тут, будучи зареєстрованими в інших містах або селах 

України. 

Недосконалість системи реєстрації громадян, що приїжджають до столиці 

на роботу, призводить до зменшення кількості мігрантів в поточному обліку 

населення. Це особливо актуально з огляду на наближення чергового 

Всеукраїнського перепису населення. 
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3.2. Аналіз захворюваності на ВІЛ-інфекцію 

 

Епідемічний процес ВІЛ-інфекції в місті Києві уперше проявився в 1987 

р., коли були виявлені перші випадки захворювання серед іноземців, прибулих 

з країн Африки на навчання. Було виявлено 24 студенти, інфікованих ВІЛ 

статевим шляхом. Відповідно до тогочасних положень, всі вони були 

депортовані з країни. В подальшому щорічно, включно до 1999 р., в середньому 

по 5 іноземних громадян виявлялось в місті з ВІЛ-інфекцією. В 1988 р. в місті 

було зареєстровано перший випадок ВІЛ-інфекції у громадянина України, який 

інфікувався ВІЛ статевим шляхом. Потім щорічно з 1988 по 1995 рр. 

реєструвалося в середньому по 11 випадків інфікування ВІЛ з домінуванням 

статевого шляху передачі збудника інфекції при гетеросексуальних контактах. 

Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в столиці у цей період залишалася 

достатньо стабільною, а нові випадки хвороби були спорадичними.  

Зростання числа випадків ВІЛ-інфекції  до 60-ти відзначилося в 1996 р., 

що пов’язано з поширенням вірусу в середовищі СІН, які й склали  переважну 

більшість ВІЛ-позитивних осіб. В місті стрімко поширювалась практика 

вживання ін’єкційних наркотиків серед молоді, активно упроваджувались на 

ринок розчини «кустарних» наркотиків, препарати опію. Серед СІН було 

поширено використання спільного ін’єкційного інструментарію для вживання 

наркотиків. Вказані фактори призвели до погіршення епідемічної ситуації, і в 

1997 р. поширення ВІЛ-інфекції в середовищі СІН набуло характеру епідемії. З 

511 зареєстрованих того року випадків ВІЛ-інфекції близько 90% (459 

випадків) були зумовлені саме зараженням при ін’єкційному вживанні 

наркотиків. У цей час співвідношення ВІЛ-позитивних чоловіків до жінок 

складало 4:1, і більшість осіб з уперше виявленою ВІЛ-інфекцією були у віці 

20-29 років. 

Міграція населення й швидке поширення ін’єкційної наркоманії в Україні 

також відіграли роль у формуванні великого резервуару джерел збудника 

інфекції в м. Києві.  
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З 1998 р., після хвилі епідемії серед СІН, простежувалось зменшення 

числа зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції, що жодним чином не свідчило про 

поліпшення епідемічної ситуації, а стало результатом скасування обов’язкового 

обстеження на АТ до ВІЛ усіх груп населення (у тому числі СІН, людей, в яких 

виявлено ІПСШ та ін.), окрім донорів, після прийняття у березні 1998 р. нової 

редакції Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого 

імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення». Але з цього часу 

почався період поступового залучення в ЕП інших прошарків населення міста, 

інфікування більшості осіб відбувалось статевим шляхом, і, як наслідок, 

збільшувалась кількість дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями. 

Тож, починаючи з 1999 р., намітилась тенденція до деякого зменшення 

питомої ваги СІН у структурі хворих та ВІЛ-позитивних осіб, проте 

інтенсивність ЕП ВІЛ-інфекції все одно значною мірою обумовлював 

«ін’єкційний» шлях передачі збудника інфекції, що відповідало концентрованій 

стадії епідемії. 

З моменту виявлення першого випадку ВІЛ-інфекції в м. Києві в 1987 р. 

до 01.01.2014 р. офіційно зареєстровано 13996 випадків ВІЛ-інфекції, померло 

за період епідеміологічного нагляду 1596 ВІЛ-позитивних осіб, з них від СНІД-

індикаторних захворювань 1357 осіб. У кількісному плані еволюція ЕП ВІЛ-

інфекції в м. Києві пройшла шлях від виявлення одиничних випадків 

захворювання серед іноземних студентів у 1987 р. до понад тисячі випадків 

щороку, починаючи з 2005 р.  У 1988-1996 рр. на рік офіційно реєстрували 10-

60 нових випадків ВІЛ-інфекції (Тсер.= +23,32%); у 1997-2004 рр. кількість 

нових випадків інфекції в місті коливалась від 100 до 700 (Тсер.
пр.=+31,26%); у 

2005-2012 рр. – від 1000 до 1300 випадків (Тсер.
пр.=+2,13%). Паралельно 

збільшенню числа вперше виявлених та офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ-

інфекції рівень інфікованості осіб з числа декретованих контингентів спочатку 

зростав, а потім зменшувався, а тенденція охоплення специфічними 

обстеженнями на наявність АТ до ВІЛ була різноспрямованою (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Динаміка та тенденція офіційної реєстрації випадків ВІЛ-інфекції та 

обстеження на ВІЛ в м. Києві 

 

Роки 

Кількість нових  
випадків Рівень інфікованості Обстежено  

на АТ до ВІЛ 
Діапазон 

(абс.) Тсер. (%) Діапазон (%) Тсер. (%) Діапазон 
(абс.) Тсер. (%) 

1989-1996 9-60 +23,32 0,06-1,01 +0,69 132813-407324 –7,78 
1997-2004 124-616 +31,26 0,69-1,46 +10,86 100620-149391 +5,77 
2005-2012 1022-1302 +2,13 1,73-2,44 –2,40 165897-209786 +3,24 

з 2013* 
(сучасний) 1405 - 1,8 - 180527 - 

 

Примітка: * – наведені дані за 2013 рік 

 

Ретроспективний епідеміологічний аналіз показав, що в м. Києві динаміка 

і тенденції захворюваності на ВІЛ-інфекцію в цілому співпадали з 

аналогічними по Україні. Протягом періоду спостереження показник 

захворюваності на ВІЛ-інфекцію по Україні збільшився з 0,01 до 47,6 на 100 

тис. населення, а середній багаторічний темп приросту склав +11,07%. В м. 

Києві захворюваність зросла з 0,08 до 49,0 на 100 тис. населення, найбільший 

показних реєструвався у 2008 р. – 46,8 на 100 тис. населення (Тсер.
пр.=+11,91%). 

Перший пік значного підйому захворюваності (1997 р.) співпадав в Україні та 

м. Києві, після чого по Україні спостерігалось поступове збільшення рівня 

захворюваності з середнім темпом +0,22%, в той час як у м. Києві у 2005-2008 

рр. відбулось чергове суттєве збільшення захворюваності (Тсер.
пр. у 2005-2008 

рр. =+12,98%), після чого у 2009-2010 роках намітилась тенденція до деякого її 

зниження з наступним наближенням до загальноукраїнського показника у 2011 

р., а у 2012-2013 рр. знову намітилась тенденція до перевищення рівня 

захворюваності на ВІЛ-інфекцію в м. Києві, порівняно з середніми по Україні 

показниками (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Динаміка захворюваності на ВІЛ-інфекцію в Україні та  
м. Києві (1987-2013 рр.) 

 

За весь час офіційної реєстрації захворюваності на ВІЛ-інфекцію в м. 

Києві в цілому був достовірний прямий сильний кореляційний зв'язок між 

рівнем захворюваності та частотою виявлення АТ до ВІЛ серед декретованих 

контингентів осіб (r=+0,92; mr=0,06). Але сила цього зв'язку була неоднаковою 

на окремих етапах розвитку ЕП. Так, для 1989-1996 рр. була характерною 

функціональна залежність між даними офіційної реєстрації та рівнем 

інфікованості обстежених (r=+1); у 1997-2004 рр. показник кореляції був 

середньої сили і не сягнув статистично значимого рівня (r=+0,63), а у 2005-2012 

рр. сила зв’язку зменшилась до +0,31, що побічно свідчить про 

«недовиявлення» випадків ВІЛ-інфекції і, відповідно, недооцінку епідемічної 

ситуації в місті. 

Офіційні дані щодо кількості ВІЛ-позитивних осіб надають інформацію 

про осіб, які пройшли тестування на наявність антитіл до ВІЛ, у яких була 

виявлена ВІЛ-інфекція, і які були внесені до офіційного реєстру випадків ВІЛ-

інфекції, тобто взятих під нагляд в КМЦ СНІДу. 

Тож, загальне число ВІЛ-позитивних осіб, які перебувають під 

диспансерним наглядом в КМЦ СНІДу, станом на 01.01.2014 р. становило 9945 

осіб (з них 32 – іноземні громадяни), у тому числі 566 дітей віком до 18 років 
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(411 з них перебувають на моніторингу, а 155 встановлено діагноз ВІЛ-

інфекції). З діагнозом «СНІД» на обліку перебувають 1841 особа, з них 50 

дітей. Показник поширеності ВІЛ-інфекції склав 350,9 на 100 тис. населення, а 

показник поширеності СНІДу – 64,2 на 100 тис. населення. 

Місто Київ у 2013 р. посіло 26 місце у територіальному розподілі регіонів 

України за підсумковою рейтинговою оцінкою щодо інтенсивності ЕП ВІЛ-

інфекції за низкою показників. 

Основні прояви ЕП ВІЛ-інфекції у м. Києві у динаміці 2005-2012 рр. 

характеризувались помірною тенденцією до зростання рівня захворюваності, 

що реєструється, порівняно з попередніми роками (від 39,1 до 46,1 на 100 тис. 

населення) із середнім багаторічним темпом приросту +1,3%. У цей же час для 

України також було характерним збільшення кількості нових випадків ВІЛ-

інфекції, проте темп приросту рівня захворюваності був значно вищим, ніж у м. 

Києві (+5,8% – виражена тенденція). Якщо до 2008 р. показники 

захворюваності на ВІЛ-інфекцію в місті перевищували середньоукраїнські, то у 

2009-2012 рр. вони були меншими, а в 2012 р. знову вищими за середні по 

країні. Наявна тенденція деякою мірою пов’язана із покращенням виявлення та 

охоплення диспансерним спостереженням хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД у 

місті.  

Випадки ВІЛ-інфекції/СНІДу реєструються по всіх адміністративних 

районах міста. Однак захворюваність на ВІЛ-інфекцію по районах є 

нерівномірною, і в 2013 р. інтенсивний показник коливався від 26,1 на 100 тис. 

населення в Печерському районі до 62,9 на 100 тис. населення в Подільському 

районі (табл. 3.3). Високі рівні захворюваності щорічно виявляються в 

Оболонському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та 

Дніпровському районах (у трьох останніх районах проживає біля 40% 

населення міста). Крім цього, в перелічених районах найбільша щільність 

населення, збільшується кількість новобудов, відбуваються активні міграційні 

процеси та реєструється високий рівень наркоманії. 
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Таблиця 3.3 

 
Динаміка показника захворюваності на ВІЛ-інфекцію по районах 

м. Києва (2011-2013 рр.) 
 

 
Район міста 

Кількість вперше 
зареєстрованих 

ВІЛ-інфікованих осіб 
(абс. число) 

Інтенсивний показник, 
на 100 тис. населення Темп 

приросту, 
% Роки 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Голосіївський 87 92 89 37,3 38,8 37,0 -4,6 
Дарницький 135 140 132 43,3 44,0 40,9 -7,0 
Деснянський 196 224 206 54,9 62,2 56,7 -8,8 
Дніпровський 178 160 190 51,4 46,0 54,3 +18,0 
Оболонський 138 111 158 43,8 35,1 49,7 +41,6 
Печерський 22 19 38 15,7 13,3 26,1 +96,2 
Подільський 93 94 122 48,9 48,9 62,9 +28,6 
Святошинський 159 155 179 47,5 46,0 52,9 +15,0 
Солом’янський 135 117 133 39,4 33,7 37,6 +11,6 
Шевченківський 94 125 105 40,6 54,2 45,6 -15,9 
Інші 32 65* 53 - - - - 
Всього 1269 1302 1405 45,3 46,1 49,0 +6,3 
 

Примітка: * – З них 17 осіб без постійного місця проживання 

 

В 2012 р. вперше було відмічено суттєве переважання статевого шляху 

передачі вірусу в Дарницькому районі: на цей шлях інфікування припадало 

45% тоді як на парентеральний – 25,7%. Вікова структура ВІЛ-інфікованих осіб 

в розрізі районів має деякі особливості. Так,якщо в 2009 р. більшість осіб віком 

18-24 р. виявлялись в районах лівого берегу столиці, то в 2013 р. в Печерському 

та Солом’янському (табл. 3.4). Така тенденція в деякій мірі пов’язана із 

збільшенням загального числа молоді за рахунок розширення новобудов, 

розвинення комплексу інфраструктур. 
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Таблиця 3.4 

Питома вага ВІЛ-позитивних пацієнтів старше 18 років 

по районам міста (%) 

Район  
 

Вікова група (років) 

Роки спостереження 
2009 рік 2013 рік 

18-24 25-49 50+ 18-24 25-49 50+ 
Голосіївський 9,2 84,6 6,2 6,7 91,9 1,4 
Дарницький 32,2 64,5 3,3 8,2 88,1 3,7 
Деснянський 33,3 65,7 1,0 9,5 83,9 6,5 
Дніпровський 15,0 80,6 4,3 7,6 87,3 5,1 
Оболонський 9,5 88,1 2,4 7,1 88,6 4,2 
Печерський 15,4 84,6 - 20,0 71,4 8,6 
Подільський 8,1 90,3 1,6 4,3 90,4 5,2 
Святошинський 10,3 89,7 - 5,8 88,3 5,8 
Соломʼянський 11,9 84,5 3,6 10,9 85,7 3,4 
Шевченківський 9,1 87,9 3,0 7,1 86,7 6,1 
м. Київ 10,7 86,9 2,4 8,0 87,1 4,8 

 

Одним з пояснень певних розбіжностей та приросту рівня захворюваності 

на ВІЛ-інфекцію в окремих районах міста є покращення виявлення ВІЛ-

позитивних осіб серед жителів, забезпеченості консультативно-діагностичними 

послугами, ефективністю диспансерного спостереження та соціальної 

підтримки. 

Серед вперше взятих під медичний нагляд ВІЛ-позитивних пацієнтів в 

2013 р. розподіл за шляхами інфікування є аналогічним загальній тенденції по 

місту: в кожному адміністративному районі домінуючим був статевий шлях 

передачі ВІЛ. Найвищі рівні інфікування ВІЛ внаслідок вживання ін’єкційних 

наркотиків спостерігались в Деснянському (47,6%), Голосіївському (47,3%) та 

Дарницькому (40,4%) районах. В інших районах міста його рівень не 

перевищував 40%. 

Так, наприкінці 2010 р. у Голосіївському районі столиці було відкрито 

Кабінет Довіри (КД), де передбачено надання комплексних послуг силами 

мультидисциплінарної команди (МДК), включаючи консультування і 

тестування (КіТ) психологом, медичні послуги для ЛЖВ, які забезпечує лікар-
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інфекціоніст КМЦ СНІДу, а також соціальний супровід, який забезпечує 

закріплена за сайтом неурядова організація. 

Завдяки впровадженню такої моделі обслуговування населення 

Голосіївського району, лише за 2 роки вдалось в три рази збільшити кількість 

осіб, які отримали послуги з КіТ на ВІЛ, та, як наслідок, в п’ять разів більше 

виявити ВІЛ-позитивних осіб та збільшити число взятих під нагляд пацієнтів. 

Подібна ситуація і на Лівому березі міста: з часу відкриття там КД в 2008 

р. відмічається суттєве збільшення загального числа звернень з метою 

обстеження на ВІЛ, та, як результат – збільшення виявлених та взятих під 

нагляд ВІЛ-інфікованих пацієнтів. 

Поширеність ВІЛ-інфекції в межах адміністративних районів також є 

різною. Найбільш високі показники поширеності ВІЛ-інфекції серед 

інфікованих осіб, які перевищують загальноміський зареєстровано в 

Подільському (419,9 на 100 тис. нас.) Шевченківському та (407,6 на 100 тис. 

нас.), Святошинському (355,1 на 100 тис. нас.) районах. Більшість людей, 

інфікованих ВІЛ парентеральним шляхом проживає в Дарницькому, 

Святошинському, Дніпровському, Деснянському районах. Співвідношення між 

шляхами передачі ВІЛ по районах є різним. Так, на окремих територіях 

(Подільський, Печерський, Дніпровський) співвідношення статевого та 

парентерального шляхів передачі становить 1:1, а на інших – від 1:1,5 до 1:2,1. 

 

 

3.3. Динаміка та зміни у структурі шляхів передачі ВІЛ 

 

Інтенсивність ЕП інфекційних хвороб, у тому числі ВІЛ-інфекції, 

обумовлена дією його рушійних сил. Багатьма дослідженнями показано, що при 

соціально значимих і соціально обумовлених інфекційних хворобах саме 

соціальні фактори у більшому ступені визначають кількісні і якісні зміни у ході 

ЕП [8, 35, 65, 73]. Висока лабільність соціальних факторів протягом останніх 

десятиріч в Україні позначилась на змінах у елементах соціального життя, що 
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безпосередньо відобразилось і на шляхах передачі ВІЛ, і на інтенсивності ЕП 

ВІЛ-інфекції/СНІДу.  

Як було зазначено вище, основним шляхом передачі ВІЛ в Україні з 1995 

р. до 2007 р. включно, був штучний парентеральний, переважно через введення 

ін’єкційних наркотичних речовин, що сприяло стрімкому зростанню рівня 

захворюваності (від 0,06 на 100 тис. населення у 1994 р. до 9,0 на 100 тис. 

населення у 1998 р.), зростанню питомої ваги СІН від загальної кількості 

вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції (1995 р. – 68,5%, 1997 р. – 76,0% 

– максимальне число ВІЛ-позитивних СІН за весь період епідеміологічного 

спостереження за ВІЛ-інфекцією в Україні). Потрапляння ВІЛ до середовища 

СІН та швидке збільшення їх кількості стало початком становлення й 

укорінення ВІЛ-інфекції в країні, у тому числі в м. Києві. Роль СІН у 

поширенні ВІЛ на початкових стадіях епідемії була провідною, і саме в цей 

період відбувалось приховане накопичення джерел збудника інфекції з 

наступним швидким поширенням ВІЛ у цій групі підвищеного ризику (ГПР) 

щодо інфікування ВІЛ. 

З 2005 р. в Україні спостерігалось збільшення питомої ваги статевого 

шляху у загальній структурі шляхів передачі ВІЛ, що є свідченням виходу 

епідемії у широкі верстви населення та, відповідно до існуючих критеріїв, 

ознакою генералізації ЕП та передвісником ускладнення епідемічної ситуації. 

Так, якщо протягом 2006 р. статевим шляхом інфікувались 333 осіб (34,8%), в 

2009 р. – 325 осіб (38,8%) то в 2013 р. – 695 осіб (58,9%). Середній багаторічний 

приріст за цей період був +6,1%.У 2008 р. в Україні в цілому відбулася зміна 

домінуючих шляхів передачі ВІЛ – із парентерального при вживанні 

ін’єкційних наркотиків на статевий, переважно при гетеросексуальних 

контактах. У м. Києві тенденція до зменшення частки СІН серед виявлених осіб 

з новими випадками ВІЛ-інфекції намітилась, починаючи з 2006 р., проте 

перерозподіл шляхів передачі вперше був зафіксований у 2012 р., тобто 

аналогічний «перехрест» спостерігався чотирма роками пізніше, ніж в Україні в 

цілому. При цьому, якщо по Україні тенденція до приросту/зниження пропорції 
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статевого та «ін’єкційного» шляхів передачі в багаторічній динаміці була 

приблизно однаковою, то в м. Києві частка статевого шляху інфікування 

збільшувалась значно швидше, ніж зменшувалась доля штучного 

парентерального при ін’єкціях наркотичних речовин (рис. 3.3). 

 

  
 

Рис. 3.3 Пропорція статевого та «ін’єкційного» шляхів передачі ВІЛ в 

Україні та м. Києві в динаміці 2005-2013 років (%). 

 

Тенденція до зменшення долі парентеральної передачі вірусу внаслідок 

введення ін’єкційних наркотиків в м. Києві була характерною як для чоловіків, 

так і для жінок, що останнім часом притаманно для більшості регіонів України і 

є передвісником «виходу» ЕП за межі ГПР у загальну популяцію. Так, в 2006 р. 

серед чоловіків частка парентеральної передачі ВІЛ становила 76,5%, а в 2013 

р. – 50,2%; серед жінок цей показник складав у 2006 р. 47,0 %, в 2013 р. – 

24,2%. У 2013 р. з числа мешканців міста старше 15-ти років з вперше 

встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції 33,0% мали алкогольну та наркотичну 

залежність, а серед пацієнтів з парентеральною передачею ВІЛ 43,2% 

виявилися активними СІН. В цілому, з-поміж 9945ВІЛ-позитивних та хворих на 

СНІД осіб, які перебувають під медичним наглядом в КМЦ СНІДу (станом на 

01.01.2014 р.), 56,5% були інфіковані ВІЛ внаслідок вживання ін’єкційних 

наркотиків. 
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За даними медичного обліку пацієнтів КМЦ СНІДу, на момент 

встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції в ІІІ-ІV стадіях понад 50 % припадало на 

осіб, інфікованих ВІЛ парентеральним шляхом при ін’єкціях наркотичних 

речовин, а  частка виявлення таких пацієнтів на ранніх стадіях хвороби 

знижується. Тобто, у СІН ВІЛ-інфекція виявляється частіше в більш занедбаних 

випадках, ніж в осіб зі статевим шляхом передачі ВІЛ. Поясненням цього факту 

є особливості поведінки, притаманні даній групі пацієнтів, і, враховуючи 

патогенез ВІЛ-інфекції, у пацієнтів-СІН перебіг хвороби є особливо 

несприятливим. Практично всі наркотичні речовини мають здатність чинити 

імунодепресивну дію. Наслідком цього є швидке поширення збудника інфекції 

у середовищі осіб з ГПР та їх статевих партнерів і високі показники смертності 

серед СІН, що співпадає із загальними тенденціями [168]. Так, з числа 

померлих за рік ВІЛ-позитивних пацієнтів майже 70,0% припадало на долю 

СІН (по Україні 69,0% померлих були СІН). Причинами смертей СІН, крім 

чинників, безпосередньо пов’язаних з прогресуванням ВІЛ-інфекції та 

наявності туберкульозу, були захворювання печінки, рідше – передозування 

наркотичних речовин та суїциди.  

За даними наркологічної служби столиці, на сьогоднішній день найбільш 

соціально небезпечною практикою наркоспоживання є вживання опіоїдів, хоча 

останніми роками картина наркоринку змінюється за рахунок зростання ролі 

стимуляторів (амфетамінів). 

Проведено аналіз взаємозв’язку між захворюваністю на ВІЛ-інфекцію, 

поширенням наркоманії, частотою виявлення нових випадків наркозалежності, 

рівнем інфікованості ВІЛ серед СІН (за результатами СЕМ) та пропорцією 

офіційно зареєстрованих ВІЛ-позитивних СІН від загальної кількості ВІЛ-

позитивних осіб у динаміці 2008-2012 років (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Показники, що характеризують епідемічну ситуацію з ВІЛ-інфекції та 

наркозалежності в Україні та м. Києві 

Показники Роки 
2008 2009 2010 2011 2012 

Україна 
Захворюваність на ВІЛ-інфекцію, на 100 
тис. нас. 40,9 43,2 44,7 46,2 45,5 

Рівень інфікованості ВІЛ серед СІН, % 13,9±0,3 13,3±0,2 12,3±0,2 11,4±0,2 9,1±0,2 
Поширення наркоманії, на 100 тис. нас. 173,0 171,7 170,0 169,1 168,0 
Нові випадки наркотичної залежності, на 
100 тис. нас. 12,0 12,9 12,9 12,3 11,0 

Частка ВІЛ-позитивних СІН серед 
загальної кількості ВІЛ-позитивних осіб, 
% 

37,0±0,2 35,8±0,3 33,8±0,3 31,1±0,2 28,6±0,3 

Київ 
Захворюваність на ВІЛ-інфекцію, на 100 
тис. нас. 46,8 40,0 39,4 45,4 46,1 

Рівень інфікованості ВІЛ серед СІН, % 36,3±0,6 32,5±0,5 26,0±0,7 25,8±0,7 18,4±0,6 
Поширення наркоманії, на 100 тис. нас. 338,0 333,7 325,7 320,2 318,0 
Нові випадки наркотичної залежності, на 
100 тис. нас. 13,0 9,8 8,7 10,0 11,0 

Частка ВІЛ-позитивних СІН серед 
загальної кількості ВІЛ-позитивних осіб, 
% 

47,5±1,3 45,5±1,4 44,0±1,5 41,4±1,4 39,2±1,4 

 

Встановлено, що протягом аналізованих п’яти років рівень інфікованості 

ВІЛ серед СІН м. Києва (в середньому 27,8; 95% ДІ: 21,8-33,8) був у 2,3 рази 

вищим, ніж в Україні в цілому (12,0%; 95 % ДІ: 10,4-13,6), що 

підтверджувалось статистично (t = 24,3, p< 0,0001). Теж саме можна сказати і у 

відношенні частки СІН серед загальної кількості ВІЛ-позитивних осіб: в 

середньому в столиці вона у 1,4 разу перевищувала середньоукраїнський 

показник (t = 8,57, p< 0,001): 43,5% (95% ДІ: 40,6-46,4) проти 31,3% (95% ДІ: 

27,4-35,1). Поширеність наркотичної залежності у столиці була більшою, ніж в 

Україні в цілому майже у 2 разу: 327,1 на 100 тис. населення (95% ДІ: 319,6-

334,6) проти 170,4 на 100 тис. населення (95% ДІ: 168,6-172,1), що свідчить про 

накопичення в місті значної кількості осіб, залучених до наркоманії та 

виявлених протягом попередніх років. На цьому тлі для України були 
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характерними дещо вищі рівні реєстрації нових випадків наркозалежності, ніж 

в м. Києві: 12,2 на 100 тис. населення (95% ДІ: 11,5-12,9) проти 10,5 на 100 тис. 

населення (95% ДІ: 9,1-11,9). 

Неоднозначними виявилися результати проведеного кореляційного 

аналізу між аналізованими показниками. Так, зв'язок між захворюваністю на 

ВІЛ-інфекцію та рівнем інфікованості ВІЛ серед СІН в Україні був зворотнім, 

достовірним, а якісна характеристика сили цього зв’язку, за шкалою Чеддока, 

була високою і свідчила про відсутність можливих причинно-наслідкових 

зв’язків на рівні 70-90%. Натомість, у м. Києві кореляція також виявилася 

зворотною, мала слабку силу (10-30%), а показник не сягнув статистично 

значимого рівня (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Зв'язок між показниками, що характеризують епідемічну ситуацію  

з ВІЛ-інфекції та наркозалежності у динаміці 2008-2012 рр. 
 

Зіставлені показники Регіон 
Коефіцієнт 
кореляції 

(r±mr)* 

Характеристика 
можливої залежності, 

тіснота зв’язку 
Захворюваність на ВІЛ-інфекцію 
↔ Рівень інфікованості ВІЛ серед 
СІН 

Україна -0,78±0,25 Відсутність зв’язку на рівні 
70-90% 

м. Київ -0,09 Відсутність зв’язку на рівні 
10-30% 

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію 
↔ Поширення наркозалежності 

Україна -0,94±0,14 
Відсутність зв’язку на 
вельми високому рівні (90-
99%) 

м. Київ -0,15 Відсутність зв’язку на рівні 
10-30% Захворюваність на ВІЛ-інфекцію 

↔ Нові випадки наркозалежності 
Україна -0,17 
м. Київ 0,81±0,25 Сильна залежність (70-90%) 

Рівень інфікованості ВІЛ серед 
СІН ↔ Частка СІН від загальної 
кількості ВІЛ-позитивних осіб 

Україна 0,38 Помірний зв'язок (30-50%) 

м. Київ 0,96±0,09 
Вельми сильна залежність 
(90-99%) Рівень інфікованості ВІЛ серед 

СІН ↔ Поширення 
наркозалежності 

Україна 
0,95±0,13 м. Київ 

Рівень інфікованості ВІЛ серед 
СІН ↔ Нові випадки 
наркозалежності 

Україна 0,70 Помітний зв'язок (50-70%) 

м. Київ 0,30 Помірний зв'язок (30-50%) 
 

Примітка: *– Значення mr наведені лише для достовірних показників 
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Отримані дані підтверджують той факт, що в цілому СІН поступово 

починають втрачати свою роль як провідна ГПР, відповідальна за широке й 

стрімке поширення ВІЛ-інфекції в Україні, так саме, як втрачає «лідируючі» 

позиції парентеральний шлях передачі ВІЛ при ін’єкціях наркотиків. Разом з 

цим, спільні тенденції, підтверджені сильними корелятивними зв’язками між 

рівнем інфікованості СІН та показниками, котрі характеризують поширеність та 

захворюваність на наркоманію, вказують на те що попри зменшення кількості 

нових випадків ВІЛ-інфекції серед СІН, потенційний контингент для 

поширення ВІЛ серед представників цієї ГПР доволі суттєвий. Враховуючи 

вікові особливості ВІЛ-позитивних СІН, залишається значним ризик 

поширення інфекції серед основного населення країни за рахунок статевих 

контактів. Отримані дані також підкреслюють необхідність вивчення 

регіональних особливостей ЕП ВІЛ-інфекції і, зокрема, у ГПР. Так, високі 

достовірні асоціації між захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та новими 

зареєстрованими випадками наркотичної залежності, між рівнем інфікованості 

ВІЛ та часткою СІН серед загальної кількості ВІЛ-позитивних осіб і 

захворюваністю на наркоманію у м. Києві, що відрізняються від тенденцій, 

характерних для України в цілому, є відображенням тривалішого збереження 

домінуючого значення «ін’єкційного» шляху передачі ВІЛ у столиці, порівняно 

з рядом інших територій країни і диктує необхідність розробки конкретних 

регіональних профілактичних заходів. 

Ще одним підтвердженням необхідності вивчення регіональних 

особливостей ЕП є дані, котрі характеризують темп зростання/зниження 

захворюваності та інших показників, що є і можуть бути об’єктами 

епідеміологічного нагляду (табл. 3.7). Аналізуючи середню багаторічну 

епідемічну тенденцію захворюваності на ВІЛ-інфекцію впродовж 2008-2012 

рр., для України був характерний помірний темп приросту захворюваності, в 

той час як в м. Києві вона характеризувалась стабільною динамікою. Всі інші 

аналізовані показники свідчили про зниження їх значимості в епідемічному 

процесі, більшою мірою – у м. Києві. Незважаючи на те, що в столиці 
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перерозподіл домінуючих шляхів передачі ВІЛ відбувся пізніше, ніж в Україні 

в цілому, темпи зниження рівнів інфікованості ВІЛ серед СІН, питомої ваги 

СІН серед ВІЛ-позитивних осіб, реєстрації нових випадків наркотичної 

залежності, що випереджують середньоукраїнські показники, можна розглядати 

як позитивні передвісники покращення епідемічної ситуації з ВІЛ-

інфекції/СНІДу в такій непростій ГПР, як СІН. 

Таблиця 3.7  

Тенденції епідемічного процесу ВІЛ-інфекції та наркотичної залежності в 

динаміці 2008-2012 рр. 
 

Показники Регіон Середній багаторічний темп 
зниження (тенденція) 

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію Україна 2,8 % (помірна) 
м. Київ 0,9 % (стабільна) 

Рівень інфікованості ВІЛ серед СІН Україна -9,6 % (виражена) 
м. Київ -15,3 % (виражена) 

Частка ВІЛ-позитивних СІН серед 
загальної кількості ВІЛ-позитивних 
осіб 

Україна -3,7 % (помірна) 

м. Київ -4,8 % (помірна) 

Поширення наркоманії Україна -0,7 % (стабільна) 
м. Київ -1,6 % (помірна) 

Нові випадки наркотичної залежності Україна -2,2 % (помірна) 
м. Київ -3,6 % (помірна) 

 

Підтвердженням викладеного є й результати досліджень, проведених за 

методологією дозорного епідеміологічного нагляду (ДЕН), що буде детальніше 

розглянуто у розділі 4. 

Паралельно з збільшенням питомої ваги статевого шляху зараження ВІЛ 

відмічається негативна тенденція щодо щорічного зростання питомої ваги 

випадків ВІЛ-інфекції, пов’язаних із зараженням статевим шляхом при 

гомосексуальних контактах серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з 

чоловіками (ЧСЧ): у 2006 р. – 0,9%; 2012 р. – 12,2%, 2013 р. – 18,8%. Звертає на 

себе увагу, що з-поміж 262 нових випадків ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ в Україні 

131 з них (50%) був зареєстрований у м. Києві, а за весь період 
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епідеміологічного нагляду – 34,9%. За даними КМЦ СНІДу, спостерігається 

тенденція до зростання долі ЧСЧ у структурі ВІЛ-позитивних чоловіків столиці 

– від 2,6% у 2006 р. до 14,3% у 2009 р., 20,0% у 2011 р. та 36,4% у 2013 р. І 

«швидкість» приросту питомої ваги випадків зараження ВІЛ при 

гомосексуальних контактах в місті була більшою, ніж при гетеросексуальних. 

Так, протягом 2005-2012 рр. у структурі статевого шляху передачі збудника 

доля випадків ВІЛ-інфекції, пов’язаних з гетеросексуальними контактами, 

зростала в середньому на +5,3% на рік проти +23,9% на рік щодо випадків, 

обумовлених гомосексуальними контактами між ЧСЧ. Слід підкреслити, що за 

матеріалами Національної оцінки ситуації з ВІЛ/СНІДу в Україні станом на 

початок 2012 р. [57], оціночна чисельність ЧСЧ в Україні знаходиться у 

діапазоні 200-249 тис. осіб у віці від 15 до 59 років, що складає 1,7% від усього 

чоловічого населення країни. У м. Києві, за оновленими розрахунками, 

кількість ЧСЧ оцінюють у 36300 осіб, а вірогідне число ВІЛ-позитивних ЧСЧ – 

понад 2,5 тисячі (в той час як офіційно зареєстровані лише 177 осіб). За даними 

програмного моніторингу, рівень охоплення профілактичними програмами 

ЧСЧ у м. Києві становить лише 31,5%, і така ситуація може сприяти 

подальшому поширенню ВІЛ статевим шляхом як у середовищі ЧСЧ, так і 

серед осіб, які практикують бісексуальні стосунки, і, відповідно, серед 

загального населення міста. 

Протягом року, в 2008-2009 рр., в КМЦ СНІДу проводилось дослідження 

з визначення поточної стадії епідемії ВІЛ-інфекції серед чоловіків, які були 

інфіковані ВІЛ статевим шляхом та визначенню потенційної можливості 

генералізації епідемічного процесу. В дослідженні взяли участь 280 чоловіків з 

статевим (як гомо- так і гетеросексуальним) шляхом передачі ВІЛ. В результаті 

було встановлено, що зазначена група опитаних осіб були обстежені на АТ до 

ВІЛ переважно по причині статевих контактів з ВІЛ-позитивними особами та 

клінічними проявами ВІЛ-інфекції. Понад 50% чоловіків практикували 

сексуальні контакти з кількома статевими партнерами, а біля 10% респондентів 

хоча б раз в житті вживали ін’єкційні наркотики. Встановлено, що більше 95% 
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чоловіків були обстежені на маркери вірусних гепатитів В і С (ГВ, ГС) і в 

кожного четвертого були виявлені АТ до ГС. Це являється непрямим маркером 

зараження ВІЛ внаслідок вживання ін’єкційних наркотиків в анамнезі. На 

основі проведеного аналізу прослідковується залучення в ЕП СІН. На період 

проведення дослідження не було встановлено генералізованої стадії епідемії, 

хоча ризикована сексуальна поведінка чоловіків різних вікових груп, з різним 

сімейним, соціальним статусом в майбутньому сприятиме поширенню ВІЛ 

статевим шляхом, що ми й спостерігаємо на сьогоднішній день. 

Цілком очевидно, що у зв’язку зі зростанням ролі статевого шляху 

передачі ВІЛ, у тому числі при гомосексуальних контактах, сексуальна 

поведінка набуває значення однієї з важливіших детермінант поширення ВІЛ-

інфекції та інтенсивності ЕП. При цьому, попри те, що кияни стали все частіше 

інфікуватися ВІЛ при статевих контактах, у тому числі із СІН, вони 

продовжують заражатися і при вживанні ін’єкційних наркотиків. 

Вивчаючи питання статевого шляху інфікування ВІЛ, необхідно 

простежити спільні тенденції у розвитку ЕП та кореляційні зв’язки між 

захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та деякі ІПСШ (сифіліс, гонококова інфекція, 

трихомоніаз) в м. Києві з урахуванням активності шляхів передачі. 

За статистичними даними, з-поміж ІПСШ у теперішній час Україні 

найчастіше реєструється трихомоніаз, і рівень захворюваності на цю інфекцію, 

а також «класичні» венеричні хвороби (сифіліс, гонорея) протягом останніх 

років поступово знижувався, хоча й залишався високим [50, 51]. Відповідно до 

кількісних параметрів ЕП вказаних інфекцій, в Україні за останні 15 років 

(1998-2012 рр.) показники захворюваності на сифіліс знизились в 11,8 разів, на 

гонококову інфекцію – у 3,1 рази, трихомоніаз – у 1,6 разів. Захворюваність на 

вказані ІПСШ у м. Києві у 2005-2012 рр. була меншою, ніж в Україні (рис. 3.4). 

На відміну від приросту захворюваності на ВІЛ-інфекцію, при ІПСШ вона 

знижувалась з вираженими темпами, найшвидше – для сифілісу. 
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Рис. 3.4 Динаміка захворюваності на ВІЛ-інфекцію, сифіліс, гонококову 

інфекцію та трихомоніаз у м. Києві (2005-2012 рр.) 

 

Кореляційна залежність між показниками захворюваності на ВІЛ-

інфекцію та обрані ІПСШ у часі в м. Києві знайшла відображення у зворотному 

зв’язку слабкого та середнього ступеня вираженості: ВІЛ-інфекція↔сифіліс: -

0,42, ВІЛ-інфекція↔гонорея: -0,30, ВІЛ-інфекція↔трихомоніаз: -0,36. В той же 

час для України відповідні зв'язки були також зворотними, але сильними – 

відповідно, -0,99, -0,99, -0,94. Обговорюючи отримані дані, необхідно звернути 

увагу на певну невідповідність, оскільки ВІЛ та збудники ІПСШ частіше 

уражають загальні групи ризику та молодь, і вважають, що венеричні хвороби є 
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індикатором поширення ризикованої сексуальної поведінки, кількісні 

параметри ЕП ІПСШ (частіше говорять про сифіліс) мають корелювати із 

рівнем захворюваності на нові випадки ВІЛ-інфекції. Логічно припустити, що 

зниження рівня захворюваності на венеричні хвороби має відбитися і на 

зменшенні пропорції ВІЛ-позитивних осіб серед хворих на ІПСШ. Разом з цим, 

в Україні протягом аналізованого періоду серед осіб, обстежених на ВІЛ за 

кодом 104, частота виявлення нових випадків інфекції практично не 

змінювалась (Тсер. = +1,0%), а рівень інфікованості в середньому складав 1,5% 

(від мінімального 1,3% у 2010 р. до максимального 1,7% у 2008 р.). Натомість, 

у м. Києві серед обстежених за вказаним кодом обліку спостерігався суттєвий 

розкид рівня інфікованості ВІЛ – від 0,6% у 2010 р. до 12,3% у 2012 р., 

складаючи в середньому 4,2%, що обумовило виражену тенденцію до зростання 

кількості ВІЛ-позитивних серед обстежених хворих на ІПСШ (+15,5%). 

Найважливішими факторами, котрі впливають на поширення ВІЛ-

інфекції та ІПСШ на індивідуальному рівні, є соціально-демографічні, 

поведінкові та біологічні. На популяційному рівні захворюваність може 

корелювати з різними економічними, демографічними, організаційними та 

поведінковими характеристиками популяцій [97]. За матеріалами оперативної 

інформації КМЦ СНІД, найбільш ураженими ВІЛ в місті залишаються молоді 

люди фертильного, працездатного віку 25-49 років. Питома вага ВІЛ-

позитивних осіб 15-24 років протягом 2005-2012 рр. зменшилась майже у тричі 

−з 21,0 до 5,3% з вираженою тенденцією (-20,3%), в той час як доля осіб 25-49 

років неухильно збільшувалась – з 54,5 до 72,0% з помірною тенденцією 

(+3,5%). При аналізі зв’язку між віком ВІЛ-позитивних осіб та захворюваністю 

на ВІЛ-інфекцію, сифіліс, гонорею та трихомоніаз було встановлено, що у групі 

осіб 15-24 років кореляція між віком та захворюваністю на ВІЛ-інфекцію була 

зворотною (r = -0,35), в той час як із захворюваністю на сифіліс, гонорею та 

трихомоніаз – достовірною (p<0,001) сильною і прямою: відповідно 

+(0,99±0,04), +(0,94±0,10) та +(0,94±0,10). Навпаки, для групи осіб віком 25-29 

років були встановлені достовірні (p<0,001) зворотні зв’язки високого ступеня 
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вираженості між віком та захворюваністю на вказані ІПСШ: відповідно -

(0,97±0,07), -(0,89±0,14) та -(0,89±0,14). При цьому кореляція між віком та 

захворюваністю на ВІЛ-інфекцію не досягла статистично значимого рівня, а 

сила зв’язку була середньою (+0,49).  

Необхідно також відмітити негативний факт щодо збільшення кількості 

жінок, зараження ВІЛ яких відбулось в більш ранньому віці, ніж чоловіків: доля 

ВІЛ-позитивних жінок віком 15-49 років в місті, за останніми даними, склала 

96,0%, з них половина − до 30 років. Подібні відмінності були встановлені і у 

віковій структурі захворілих на сифіліс. Слід підкреслити, що у молодих жінок 

часто зустрічається церві кальна ектопія, що підвищує сприйнятливість до 

збудників деяких ІПСШ (зокрема, хламідійної інфекції, ВІЛ, можливо, −N. 

gonorrhoeae), і початок статевого життя у більш пізньому віці розглядають як 

один з «профілактичних» заходів. 

Ризик зараження ВІЛ та збудниками інших ІПСШ також пов’язують із 

сімейним статусом. Згідно з матеріалами КМЦ СНІД, АТ до ВІЛ частіше 

визначались у неодружених мешканців столиці, які обстежувались у Кабінетах 

«Довіри», порівняно з одруженими особами – (7,2±0,2)% проти (4,3±0,2)% 

(t=9,7, p<0,01). Також було виявлену достовірну різницю у показниках 

інфікованості ВІЛ в залежності від соціального положення у плані зайнятості та 

рівня освіти – АТ до ВІЛ були знайдені при обстеженні (5,4±0,2)% працюючих і 

(6,5±0,2)% непрацюючих мешканців столиці (t=3,7, p<0,05), та у (4,5±0,2)% 

осіб з вищою освітою проти (7,3±0,2)%  з середньою спеціальною освітою 

(t=9,3, p<0,01). 

Оскільки відомо, що одним із факторів, що сприяє зараженню ВІЛ та 

збудниками інших ІПСШ є частота сексуальних контактів, був проведений 

аналіз результатів обстеження на маркери ВІЛ осіб, які мають чисельні 

незахищені сексуальні контакти (код обліку 105). Як позитивну тенденцію слід 

відмітити, що протягом 2005-2012 рр. кількість ВІЛ-позитивних осіб у цій групі 

стабільно зменшувалась, як в середньому в Україні (від 2,3% у 2008 р. до 1,4% 
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у 2012 р.; Тсер. = -4,4%), так і у м. Києві (від 7,0% у 2006 р. до 3,2% у 2012 р.; 

Тсер. = -5,8%) при щорічному збільшенні обсягів тестування цього контингенту 

населення. 

На наступному етапі проведено диференційований кореляційний аналіз 

між динамікою захворюваності на ВІЛ-інфекцію, пов’язаної з активністю 

штучного парентерального (при ін’єкціях наркотиків) та статевого шляхів 

передачі збудника, із захворюваністю на сифіліс, гонорею та трихомоніаз у м. 

Києві (2005-2012 рр.). Виявлена зворотна слабка та середньої сили залежність 

між захворюваністю на сифіліс, гонорею, трихомоніаз та активністю статевого 

шляху передачі ВІЛ: відповідно, r = -0,39, -0,13, -0,40.При цьому при 

гетеросексуальних та гомосексуальних стосунках окремо коефіцієнти кореляції 

склали: при гетеросексуальних – -(0,72±0,22) (p<0,05); -0,48, -(0,73±0,21) 

(p<0,05); при гомосексуальних стосунках – -(0,95±0,09) (p<0,01); -(0,85±0,16) 

(p<0,05); -(0,93±0,11) (p<0,01),відповідно, характеризуючи сильний зворотний 

зв'язок. Тобто, були отримані дані щодо певної або повної відсутності 

залежності захворюваності на ВІЛ-інфекцію від активності статевого шляху 

зараження в динаміці, що виявилося дещо парадоксальними, з точки зору 

традиційного сприйняття інфікування збудниками ІПСШ при сексуальних 

контактах. Ефективність передачі збудників «класичних» ІПСШ при 

сексуальних контактах вища, порівняно з ВІЛ, і активізація статевого шляху 

передачі, скоріше, мала б відобразитись на зростанні числа випадків ІПСШ 

бактерійної та протозойної етіології, ніж ВІЛ-інфекції. Отже, не можна з 

впевненістю стверджувати, що збільшення кількості нових випадків ВІЛ-

інфекції визначається переважно статевим шляхом передачі збудника.  

Був продемонстрований достовірний (p<0,05-0,01) прямий сильний 

зв’язок між активністю «ін’єкційного» шляху передачі ВІЛ та захворюваністю 

на сифіліс, гонококову інфекцію та трихомоніаз – відповідно, +(0,95±0,09), 

+(0,75±0,20) та +(0,96±0,08). Це може свідчити про високий ступень 

ймовірності формування захворюваності на ІПСШ (зокрема сифілісу) за 

рахунок реалізації як штучного парентерального, так і статевого шляху 



71 
 
передачі збудника інфекції у середовищі СІН. Відповідно до протоколу 

дослідження «Оцінка чисельності груп ризику вразливих до інфікування ВІЛ в 

Україні» (2011 р.), для м. Києва кількість СІН оцінювалась у 21300 осіб, і 75% з 

них на сьогодні охоплені профілактичними програмами «Зменшення шкоди». 

Разом з цим, за результатами національного біоповедінкового дослідження 

2011 р. лише 35,9% СІН використовували презервативи під час останнього 

статевого контакту, а за даними КМЦ СНІД, на обліку перебуває лише дві 

третини від орієнтовної кількості інфікованих ВІЛ СІН. Отже, в місті і надалі 

зберігається реальна загроза поширення ВІЛ та збудників інших ІПСШ через 

сексуальні контакти СІН з неінфікованими партнерами, а також за рахунок 

реалізації штучного парентерального шляху передачі при ін’єкціях наркотиків 

(зокрема, ВІЛ, T. pallidum, вірусів гемоконтактних гепатитів). 

Беручи до уваги особливості сучасного періоду поширення інфекційних 

хвороб, а саме актуальність поєднаної патології ВІЛ та вірусних ГВ і ГС [99, 

149], було проведено аналіз поширення ГС серед ВІЛ-позитивних осіб, які 

перебувають на диспансерному обліку в КМЦ СНІДу. 

Так, при аналізі результатів обстеження ВІЛ-позитивних осіб на 

серологічні маркери парентеральних вірусних гепатитів (n = 3797) було 

встановлено, що специфічні АТ мали (31,3±0,8)% з них (1189), при цьому 

пропорція хворих з поєднаною інфекцією, зараження яких відбулось внаслідок 

введення наркотичних препаратів, була достовірно вищою за відсоток осіб, 

інфікованих ВІЛ статевим шляхом – (47,3±1,1)% проти (12,5±0,8)%. 

Враховуючи, що ризик передачі ГС з інфікованою кров’ю набагато більший, 

ніж при сексуальних контактах, цілком зрозуміло, що поєднана інфекція 

ВІЛ+ГС частіше зустрічається в осіб, які практикують ін’єкційний спосіб 

уведення наркотиків. Перелік груп осіб, які у будь-який спосіб наражаються на 

ризик інфікування ГС, уявляється більшим, ніж для зараження ВІЛ. 

Незважаючи на подібність шляхів і факторів передачі збудників інфекції, що 

припускають певний паралелізм у ході ЕП ВІЛ-інфекції та ГС, існують й 

відмінності, котрі обумовлені рядом чинників, як біологічного, так і 
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соціального характеру, та відображаються на кількісних і якісних 

характеристиках ЕП. Більш широкі, окрім ін’єкцій наркотиків, можливості 

реалізації штучного парентерального шляху передачі ГС (при гемоперкутанних 

контактах у побуті, медичних втручаннях, косметологічних процедурах, що 

супроводжуються ушкодженням цілісності шкіри і слизових, манікюрі, 

педикюрі, татуюванні та інших маніпуляціях, що здійснюються без дотримання 

відповідних правил асептики/антисептики) збільшують ризик поєднаної 

інфекції для ВІЛ-позитивних осіб. 

Підсумовуючи матеріали щодо поєднаної патології ВІЛ-інфекції та 

вірусних гепатитів, слід зазначити наступне. За оперативними даними 

Головного управління Держсанепідслужби України у м. Києві, упродовж 2007-

2012 рр. у столиці з-поміж шляхів передачі HВV стабільно домінував статевий 

– в середньому (36,0±4,1)% з коливаннями в окремі роки від 31,2% (2010 р.) до 

41,5% (2007 р.). Друге місце посідав «ін’єкційний» шлях зараження при 

споживанні наркотиків, на долю якого припадало (22,5±6,6)%, з розмахом від 

мінімального показника 15,4% (2012 р.) до максимального 33,3% (2010 р.). 

Якщо тенденція активності передачі HBV при ін’єкціях наркотиків була 

стабільною (Тсер.=+0,36%), то роль статевих стосунків у динаміці розвитку ЕП 

гепатиту В (ГВ) в м. Києві дещо зменшувалась (Тсер.=-4,39%). За аналізований 

період HCV передавався головним чином при ін’єкціях наркотиків – 

(45,7±11,1)%: від 28,8% (2010 р.) до 59,2% (2011 р.), що було найхарактерніше 

для осіб віком 15-19 та 25-29 років. Статевий шлях передачі збудника інфекції в 

середньому відмічали (19,8±3,7)% захворілих. При цьому активність як 

«ін’єкційного» так і статевого шляхів передачі збудника інфекції у 6-річній 

динаміці спостереження поступово зменшувалась – -2,43 та -2,85% відповідно – 

на тлі зростання кількості осіб, які не могли пов’язати захворювання на ГС з 

будь-яким шляхом передачі. Слід відмітити, що зміна активності шляхів 

передачі ВІЛ, HBV і HCV у м. Києві в динаміці практично не мала спільних 

тенденцій (табл. 3.8). Можна лише з певною мірою припущення говорити про 

те, що ін’єкції наркотичних препаратів відіграють однакову роль у поширенні 
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ВІЛ-, ГВ і ГС водночас, в той час як статевий шлях передачі дещо об’єднує 

динаміку ЕП вірусних гепатитів у м. Києві. 

Таблиця 3.8 
 

Кореляція між активністю шляхів передачі ВІЛ, HВV і HCV у динаміці 

епідемічного процесу викликаних ними інфекцій у м. Києві 

(2007-2012 рр.) 
 

Шляхи передачі збудників інфекції 
При ін’єкціях наркотиків Статевий 

Збудники ВІЛ HBV HCV Збудники ВІЛ HBV HCV 
ВІЛ  +0,07 +0,17 ВІЛ  -0,52 -0,35 
HBV   -0,66 HBV   +0,26 
HCV    HCV    

 

Таким чином, в цілому ін’єкції наркотиків все ще залишаються потужнім 

фактором, що зумовлює розвиток ЕП ВІЛ-інфекції та парентеральних вірусних 

гепатитів (у більшому ступені ГС). Спільність шляхів передачі збудників цих 

інфекцій серед СІН може призвести не тільки до зростання їх 

розповсюдженості у даному середовищі, але й до збільшення випадків ко- і 

супер-інфікування ВІЛ/HBV/HCV. 

За весь період епідеміологічного спостереження за ВІЛ-інфекцією в м. 

Києві не було зареєстровано жодного випадку інфікування ВІЛ пацієнтів або 

медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів міста або ж 

реалізації прихованого парентерального шляху передачі збудника інфекції у 

побуті. Серед зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції були лише поодинокі, коли 

шлях і фактори передачі ВІЛ встановити не вдалося. 

 

 

3.4. Статева та вікова структура захворюваності на ВІЛ-інфекцію 

 

У 2013 році співвідношення нових випадків інфікування ВІЛ серед 

чоловіків та жінок, крім дітей, складало – 1,6:1 або 61,9% чоловіків (726 осіб) та 
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38,1% жінок (446 осіб). Для порівняння: якщо у 1997 р. серед 511 відмічалося 

поступове збільшення частки жінок серед зареєстрованих ВІЛ-позитивних осіб, 

але минулий рік характеризувався деякою стабілізацією даного показника (у 

2012 р. питома вага жінок становила 39,5%). Жінки інфікувались ВІЛ 

переважно при гетеросексуальних контактах, тоді як чоловіки – внаслідок 

внутрішньовенного введення наркотиків (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Шляхи інфікування ВІЛ за гендерною ознакою у динаміці, 2006-2013 рр. 
 

Шляхи 
передачі* 

Роки / Показники (абсолютна кількість; P±mp) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Чоловіки 

1 114; 
22,9±1,9 

113; 
21,2±2,0 

135; 
24,0±2,0 

102; 
20,4±1,8 

108; 
21,5±1,8 

168; 
27,7±1,8 

188; 
29,4±1,8 

229; 
31,7±1,7 

2 3; 
0,6±0,3 

6; 
1,1±0,5 

15; 
2,7±0,7 

17; 
3,4±0,8 

27; 
5,4±1,0 

42; 
6,9±1,0 

67; 
10,4±1,2 

131; 
18,1±1,4 

3 381; 
76,5±1,9 

413; 
77,6±1,8 

412; 
73,3±1,9 

380; 
76,1±1,9 

367; 
73,1±2,0 

396; 
65,3±1,9 

385; 
60,1±1,9 

363; 
50,2±1,9 

Всього (n) 498 532 562 499 502 606 640 723 
Жінки 

1 216; 
52,8±2,5 

232; 
56,6±2,4 

273; 
61,6±2,3 

206; 
63,6±2,7 

238; 
69,0±2,5 

281; 
68,2±2,8 

293; 
70,0±2,7 

335; 
75,8±2,0 

3 193; 
47,2±2,7 

178; 
43,4±2,4 

170; 
38,4±2,7 

118; 
36,4±2,7 

107; 
31,0±2,5 

131; 
31,8±2,3 

125; 
30,0±2,2 

107; 
24,2±2,0 

Всього (n) 409 410 443 324 345 412 418 442 
 

Примітка: * – 1 – статевий шлях передачі ВІЛ при гетеросексуальних стосунках; 2 – 
статевий шлях передачі ВІЛ при гомосексуальних стосунках; 3 – парентеральний шлях 
передачі ВІЛ при ін’єкціях наркотиків. 

 

Впродовж 8 років спостереження серед ВІЛ-позитивних осіб чоловічої 

статі частота випадків інфікування ВІЛ при гомосексуальних контактах 

достовірно збільшилась у 1,4 рази (t = 3,5; p < 0,05), натомість при 

гетеросексуальних контактах – у 30,2 рази (t = 12,2; p < 0,001) на тлі 

зменшення пропорції заражень внаслідок ін’єкцій наркотиків у 1,5 рази (t = 9,8; 

p < 0,01). Серед жінок також достовірно зменшувалась питома вага ВІЛ-

позитивних осіб, заражених при ін’єкціях наркотиків – у 2 рази (t = 6,8; p < 

0,01) на тлі збільшення долі інфікованих статевим шляхом – у 1,4 рази (t = 7,2; 
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p < 0,01). При цьому, якщо серед чоловіків зменшення питомої ваги випадків 

інфікування ВІЛ «ін’єкційним» шляхом та збільшення частки випадків ВІЛ-

інфекції, пов’язаних з гетеросексуальними стосунками відбувалось з майже 

однаковою швидкістю, відображаючи виражену тенденцію (Тсер. = -5,2% та 

+5,5% відповідно), то серед жінок доля ін’єкцій наркотиків у структурі шляхів 

інфікування ВІЛ зменшувалась майже у двічі швидше, ніж збільшувалась 

частка випадків інфекції при гетеросексуальних контактах (Тсер.= -8,5% проти 

Тсер.= +4,6%). 

Таким чином, однією з причин росту захворюваності на ВІЛ-інфекцію 

серед жінок є активізація статевого шляху передачі ВІЛ при гетеросексуальних 

контактах та збільшення числа молодих жінок, які вживають ін’єкційні 

наркотики. 

Збільшення потенціалу гетеросексуального шляху передачі інфекції і 

зростання числа молодих жінок, які вживають ін’єкційні наркотики виявилось 

причиною «фемінізації» епідемії та є наслідком більш широкого поширення 

ВІЛ-інфекції в загальній популяції. Так, у 2013 р. жінки інфікувались ВІЛ 

переважно при гетеросексуальних контактах (75,1% від нових випадків ВІЛ-

інфекції серед жінок), тоді як чоловіки – в половині випадків внаслідок 

внутрішньовенного введення наркотиків (50,0%). 

Враховуючи досить значну долю жінок репродуктивного віку з числа осіб 

з вперше діагностованою ВІЛ-інфекцією, з них біля 30% є вагітними. 

Закономірним наслідком поширення ВІЛ серед жінок репродуктивного віку є 

збільшення кількості народжених ВІЛ-інфікованими матерями дітей. У 

більшості випадків жінкам встановлюється ВІЛ-статус при зверненні до 

жіночої консультації з приводу вагітності. Цей факт є позитивним з точки зору 

вчасного виявлення жінок, які мають ранню стадію інфікування, що дозволяє 

забезпечити можливість своєчасного та ефективного проведення профілактики 

вагітним, а відтак зменшення рівня передачі ВІЛ від матері до дитини. Серед 

вагітних, які перебували на обліку в КМЦ СНІДу та народили дітей впродовж 

2013 р., понад 40% мали І клінічну стадію ВІЛ-інфекції. 
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Аналізуючи динаміку рівня інфікованості по вікових групах, можна 

стверджувати, що найбільш ураженою віковою групою, яка була в минулі роки, 

так і залишається дотепер, вікова група 25-49 років, на долю якої в місті за 

останні 10 років припадало в середньому 65,0% від загального числа нових 

випадків інфікування ВІЛ. До цієї вікової групи входять, в основному, молоді 

люди фертильного, працездатного віку. В цілому по Україні частка ВІЛ-

позитивних осіб віком 25-49 років поступово зростала з 2009 до 2013 р.: з 63,8 

до 67,0% відповідно. Захворюваність на ВІЛ-інфекцію в даній віковій групі 

населення м. Києва також має тенденцію до зростання. Так, якщо у 2009 р. 

інтенсивний показник становив 52,7 на 100 тис. населення відповідного віку, то 

у 2013 р. – 68,6 на 100 тис. населення (темп приросту порівняно з 2012 р. склав 

+8,9%).  

Показник інфікованості ВІЛ у віковій групі 15-24 років має важливе 

медико-соціальне значення у зв’язку з можливістю тривалого, відносно 

безсимптомного періоду перебігу ВІЛ-інфекції та загрозою для майбутнього 

відтворення населення. Крім того, показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію 

осіб віком 15-24 роки свідчить про абсолютно «нові» випадки інфекції серед 

молоді. Впродовж останніх років відмічається тенденція щодо зниження 

значення цього показника як по Україні, так і в м. Києві. Але в 2013 р. в столиці 

відмічено збільшення питомої ваги випадків ВІЛ-інфекції у даній віковій групі, 

порівняно з минулим роком (+24,5%). Переважна більшість випадків 

захворювання на ВІЛ-інфекцію у цій віковій групі реєструвалась серед 

жіночого населення, на долю якого припадало 65,8% в 2005 р. та 61,3% в 2013 

р. Аналогічна тенденція до переваги долі жінок прослідковувалась і в віковій 

групі 25-29 років. Тобто спостерігалась негативна тенденція щодо зараження 

жінок в більш ранньому віці, ніж чоловіків. Така динаміка пояснюється, 

зокрема, масовим скринінгом вагітних на ВІЛ та якісною диспансеризацією 

жінок з ВІЛ-позитивним статусом в межах програми профілактики передачі 

ВІЛ від матері до дитини, адже їх більшість були вагітними на момент 

встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції. 
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В цілому для м. Києва характерні зміни демографічного складу населення 

в напрямку зростання кількості представників більш старшого віку (табл. 3.10), 

особливо 30-44 років. 

Таблиця 3.10 

Зміни у віковій структурі ВІЛ-позитивних осіб, 2005-2013 рр. 
 

Роки 

Узято під нагляд 
ВІЛ-

позитивних, 
всього 

Вікові групи, з них вікова група 
15-24 роки 25-49 років 

Абс. 

% від загального 
числа взятих на 
облік протягом 

року, P±mp 

Абс. 

% від загального 
числа взятих на 
облік протягом 

року, P±mp 
2005 1023 246 24,0±1,3 558 54,5±1,6 
2006 1146 214 18,6±1,1 679 59,2±1,5 
2007 1183 191 16,1±1,1 734 62,0±1,4 
2008 1258 170 13,5±1,0 813 64,6±1,3 
2009 1094 96 8,7±0,9 706 64,5±1,4 
2010 1099 86 7,8±0,8 754 68,6±1,4 
2011 1269 95 7,5±0,7 876 69,0±1,3 
2012 1302 69 5,3±0,6 937 71,9±1,2 
2013 1405 93 6,6±0,7 1018 72,4±1,2 

Всього 10779 1260 11,7±0,3 7075 65,6±0,5 
 

У середньому за 9 років спостереження пропорція ВІЛ-позитивних осіб 

віком 15-24 роки від загального числа взятих на диспансерний облік у КМЦ 

СНІДу протягом року зменшилась у 3,6 рази (t = 11,8;p<0,01), і середній 

багаторічний темп цього зменшення дорівнював -18,4% (тенденція вражена). У 

свою чергу, відсоток ВІЛ-позитивних мешканців столиці у віці 25-49 років 

збільшився у 1,3 рази (t = 8,8;p<0,01), а середній темп приросту склав +3,26% 

(тенденція помірна). Отже, намітилась тенденція до зміщення «епіцентру» ЕП 

ВІЛ-інфекції в м. Києві на більш старші вікові групи, що свідчить про більше 

виявлення пацієнтів на пізніх стадіях хвороби та випадки давнього інфікування.  

З-поміж інших вікових груп населення, уражених ВІЛ, необхідно 

звернути увагу на осіб, старших за 50 років. ВІЛ-позитивні особи старше 50 

років представлені переважно чоловіками, інфікування яких відбулось статевим 
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шляхом (гетеросексуальним). Поясненням такої тенденції є те, що кампанії з 

профілактики ВІЛ-інфекції не направленні на людей старшого(похилого) віку, 

ця категорія людей не вважає себе групою ризику щодо інфікування ВІЛ, а 

медичні працівники, як правило, при наявності клінічних ознак хвороби не 

припускають інфікування ВІЛ. Прогностично несприятливим для таких 

пацієнтів є те, що більша їх частка береться під медичний нагляд на фоні 

важкого імунодефіциту та наявності СНІД-індикаторних хвороб. Понад 50% 

взятих під нагляд пацієнтів старшої вікової групи мають низькі показники рівня 

СD4+лімфоцитів. 

 

 

3.5. СНІД-індикаторні захворювання та опортуністичні інфекції 

 

ВІЛ-інфекція не має власної чітко визначеної клінічної картини. Вона 

представлена СНІД-асоційованими патологічними станами. Серед них суттєва 

роль належить опортуністичними інфекціями (ОІ) – вторинними 

захворюваннями, що розвиваються в осіб з імунодефіцитами. Частіше 

етіологічним чинником ОІ є умовно-патогенні збудники, котрі не викликають 

хвороби в імунокомпетентних осіб, але вони можуть бути викликані і 

патогенними інфекційними агентами (наприклад, M. tuberculosis). ТБ на 

сьогодні розглядають не тільки як ВІЛ/СНІД-асоційовану, ВІЛ/СНІД-

індикаторну, але й ВІЛ/СНІД-маркерну інфекцію серед певних контингентів 

населення [9, 80]. 

У м. Києві, як і в цілому по Україні, в останні роки серед ВІЛ-позитивних 

осіб відмічаються високі рівні захворюваності на ОІ та інші СНІД-асоційовані 

хвороби. За період 2005-2012 рр. з-поміж ВІЛ-позитивних осіб, які знаходились 

під спостереженням у КМЦ СНІДу, в середньому лише 2,59 % (95% ДІ: 1,14–

4,05) не мали означеної патології, і їх частка зменшувалась у динаміці. Біля 

90% вторинних захворювань (95% ДІ: 88,82–90,98) були інфекційними, серед 

яких, у свою чергу, найбільша питома вага припала на ТБ – 71,65 % (95% ДІ: 



79 
 
67,67–75,64). Другою за рангом сходинку у переліку інфекційних хвороб 

пацієнтів КМЦ СНІДу посідали бактеріальні інфекції – у 2006-2012 рр. їх 

питома вага в середньому дорівнювала 12,07 % (95% ДІ: 8,95–15,19), потім 

грибкові ураження – 5,08 % (95% ДІ: 1,94–8,23), токсоплазмоз мозку – 4,66 % 

(95% ДІ: 2,35–6,97), пневмоцистна пневмонія – 2,90 % (95% ДІ: 1,38–4,42), 

герпетична інфекція – 1,65 % (95% ДІ: 0,50–2,80), CMV-інфекція – 1,22 % 

(0,67–1,65) та інші ОІ – 0,76 % (95% ДІ: -0,52–2,04). Серед грибкових інфекцій, 

крім дисемінованого кандидозу, щорічно реєструвалися позалегенева форма 

криптококової інфекції, яка часто за прогресування ВІЛ-інфекції набувала 

генералізованого перебігу; зареєстровані випадки аспергильозу з ураженням 

легень. Бактеріальні інфекції у ВІЛ-позитивних осіб представлені переважно 

пневмоніями або сепсисом, основними етіологічними чинниками були 

пневмококи, стафілококи, стрептококи, рідше – ешерихії. 

Частка ТБ у загальній структурі СНІД-асоційованих інфекцій достовірно 

збільшилась з 2005 р. по 2012 р. (p< 0,01), проте середній багаторічний темп 

приросту свідчив про стабільну тенденцію (+0,07 %). Натомість, доля 

бактеріальних інфекцій зменшилась (темп зниження -3,87 % – помірна 

тенденція; p< 0,05), але це не стосувалось пневмоцистної пневмонії, котра в 

більшості випадків діагностується у пацієнтів, в яких ВІЛ-інфекцію виявлено 

вже на ІV клінічній стадії, тобто при пізньому звернені за медичною 

допомогою: її питома вага збільшилась (+29,10% – виражена тенденція), втім, 

це може бути пов’язано з налагодженням діагностики. Достовірно зменшилась 

питома вага грибкових уражень в загальній структурі ОІ (темп зниження -23,41 

% – тенденція виражена; p< 0,05). Щодо інших інфекційних захворювань, то 

різниця між порівнюваними відносними показниками не сягнула статистично 

значимого рівня.  

Результатами оперативного епідеміологічного аналізу 2013 р. 

встановлено, що за винятком ТБ, всі інші ОІ асоціювалися переважно із 

статевим (частіше гетеросексуальним) шляхом передачі ВІЛ: бактеріальні 

інфекції – 47,7 проти 40,5% випадків інфікування штучним парентеральним 
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шляхом, ЦМВ-інфекція – 75,0 проти 25,0% (p < 0,001), герпетична інфекція – 

100%, кандидоз – 54,5 проти 36,4%, криптококоз – 66,7 проти 0%, 

пневмоцистна пневмонія – 63,6 проти 36,4% (p < 0,01), токсоплазмоз мозку – 

75,0 проти 25,0% (p < 0,05). Лише у 2-х випадках ОІ (кандидоз та криптококоз) 

шлях передачі ВІЛ встановити не вдалось; 5 випадків бактеріальних інфекцій 

(11,9%) були пов’язані з передачею збудника від матері до дитини. 

Наведені вище матеріали свідчать про те, що на сьогодні в Україні в 

цілому та м. Києві зокрема найсерйознішою СНІД-асоційованою хворобою є 

ТБ, і останніми роками проблема ТБ у поєднанні з ВІЛ-інфекцією/СНІДом 

набула для мешканців м. Києва загрозливого характеру. Однією з основних 

негативних тенденцій епідемії ВІЛ-інфекції і СНІДу в місті є зростання числа 

нових випадків захворювання на поєднану патологію ВІЛ-інфекція/ТБ. Так, 

якщо до 2000 р. зустрічались лише поодинокі випадки поєднаної інфекції, у 

2005 р. було офіційно зареєстровано 39 пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/ТБ, то в 2012 

р. їх кількість збільшилась майже в 10 разів (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11  

Показники інтенсивності епідемічного процесу ВІЛ-інфекції, туберкульозу 

та поєднаної інфекції ВІЛ/ТБ у м. Києві (2005-2013 рр.) 
 

Роки 
Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Кількість уперше виявлених 
випадків ВІЛ-інфекції (абс. 
число) 

1022 1146 1183 1258 1094 1077 1269 1302 1405 

Захворюваність на ВІЛ-
інфекцію 
(на 100 тис. населення) 

39,1 42,4 43,4 46,8 40,0 39,4 45,4 46,1 49,0 

Кількість уперше виявлених 
всіх форм активного ТБ (абс.) 1228 1403 1256 1280 1023 950 1073 1143 1473 

Захворюваність на ТБ (на 100 
тис. населення) 46,8 52,9 46,9 47,4 37,6 34,6 38,9 41,2 51,8 

Кількість уперше 
зареєстрованих випадків ВІЛ/ТБ 
(абс. число)* 

39 107 179 226 241 230 284 309 302 

Захворюваність на ВІЛ/ТБ  
(на 100 тис. населення) 1,4 4,0 6,6 8,2 8,7 8,2 10,1 11,0 10,5 
 

Примітка: * – за даними форми №2 – ВІЛ/СНІД 
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Вкрай несприятливим фактором є, швидкий темп зростання кількості 

випадків ВІЛ-інфекції/ТБ в м. Києві (Тсер. за 2005-2013 рр. – +14,1%, виражена 

тенденція). При цьому виявлено недостовірний протилежний кореляційний 

зв’язок у динаміці захворюваності населення на активний ТБ із захворюваністю 

на конфекцію ВІЛ/ТБ (r = -0,38), але прямий середньої сили – із 

захворюваністю на ВІЛ-інфекцію (r = +0,63, mr = 0,21). Це дозволяє констатувати, 

що у зростанні кількості ВІЛ-позитивних осіб з ТБ в місті найбільший внесок 

належить саме ВІЛ-інфекції. За даними літератури, у ЛЖВ активний ТБ 

розвивається у 6-50 разів частіше, ніж в осіб, не інфікованих ВІЛ [138]. 

У 2013 р. уперше за період спостереження зафіксовано деяке зменшення 

рівня захворюваності на ТБ серед ВІЛ-позитивних осіб у столиці попри 

зростання захворюваності, як на ВІЛ-інфекцію, так і на ТБ. Як і в попередні 

роки, пропорція осіб з коінфекцією ВІЛ/ТБ серед ВІЛ-позитивних пацієнтів 

була значною – 63,8% (по Україні – 51,9%), але намітилася тенденція до 

зменшення  питомої ваги хворих на ТБ серед пацієнтів з вперше встановленим 

діагнозом СНІД (річний темп зниження – -5,9%). Порівняно з попереднім 

роком дещо збільшилась кількість осіб з легеневими формами ТБ – (79,8±2,3)% 

і число хворих з бактеріовиділенням M. tuberculosis – майже половина осіб з 

вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція/ТБ.  

Вікова структура та гендерні ознаки в групі пацієнтів з коінфекцією 

ВІЛ/ТБ у 2012-2013 рр. суттєво не відрізнялись від таких у загальній групі ВІЛ-

позитивних осіб: 64,4-69,5% становили чоловіки; найбільша питома вага 

припадала на пацієнтів віком 25-49 років (понад 93%). У пацієнтів з 

коінфекцією ВІЛ/ТБ домінував парентеральний при ін’єкціях наркотичних 

речовин: 60,0-74,4%. 

У 2011 р. в КМЦ СНІДу було проведено дослідження з метою визначення 

місця ТБ в структурі летальності серед ЛЖВ на базі аналізу 150 медичних карт 

померлих протягом року ВІЛ-позитивних осіб. В результаті дослідження 

встановлено, що значна частка померлих – (75,3±3,5)% – інфікувались ВІЛ 

внаслідок вживання ін’єкційних наркотиків; (55,3±4,1)% осіб були взяті під 
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медичний нагляд в IV стадії ВІЛ-інфекції, а (23,3±3,5)% мали ІІІ стадію 

хвороби; (19,3±3,2)% пацієнтів прожили менше 1 місяця після взяття на облік; у 

(68,0±3,8)% осіб ТБ було діагностовано прижиттєво, з них (60,7±4,0)% прожили 

менше 1 року з моменту взяття на облік; (12,0±2,7)% з числа померлих 

отримували хіміопрофілактику ТБ ізоніазидом. Серед померлих з конфекцією 

ВІЛ/ТБ у (44,0±4,1)% діагностовано легеневий, по (10,0±2,4)% пацієнтів 

хворіли на міліарний та позалегеневу форми ТБ; у (2,0±1,1)% осіб визначений 

мультирезистентний ТБ, а у (32,0±3,8)% пацієнтів ТБ було діагностовано 

вперше в житті; (34,7±3,9)% пацієнтів отримували АРТ. Залежно від стадії ВІЛ-

інфекції, середня тривалість життя хворих з коінфекцією ВІЛ/ТБ від моменту 

взяття на диспансерний облік в середньому становила: в І стадії – 4,3 роки, в ІІ 

стадії – 3,1 роки, в ІІІ стадії – 2,3 роки, в IV стадії – 5,6 місяців.  

Кількість хворих на ТБ, померлих від хвороби, зумовленої ВІЛ в м. Києві 

збільшується, як в абсолютних цифрах, так і у відносних показниках. 

Починаючи з 2006 р. і по 2013 р. їх число в місті зросло з 67 до 99 – з 2,5 до 3,5 

на 100 тис. населення з середнім багаторічним темпом приросту +5,27% 

(виражена тенденція), а темп приросту кількості померлих у 2013 р., порівняно 

з 2012 р., склав +29,6%. За наявності ТБ у ВІЛ-позитивних пацієнтів 

надзвичайно високі рівні смертності пов’язані з несвоєчасною діагностикою і 

неадекватним лікуванням ТБ, множинною і широкою лікарською стійкістю M. 

tuberculosis. У 2013 р. 14,0% хворих померли безпосередньо від ТБ, в той час як 

переважна більшість (76,9%) – внаслідок коінфекції і біля 9,1 % – через 

причини, не пов’язані з ВІЛ-інфекцією/СНІДом (передозування наркотиків, 

самогубство, нещасні випадки тощо).  
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3.6. Захворюваність на СНІД, причини випадків смерті у ВІЛ-

позитивних та хворих на СНІД осіб 

 

Неухильне поширення ВІЛ-інфекції серед населення приводить до 

високих показників захворюваності на СНІД. Збільшення показників 

захворюваності та поширеності СНІДу головним чином обумовлено 

закономірностями у розвитку епідемії, коли впродовж 10-15 років від першої 

потужної хвилі поширення ВІЛ серед населення (1995-2001 рр.) починається 

поступове збільшення кількості осіб, у яких хвороба набуває ознак СНІДу з 

переходом у ІІІ-IV клінічну стадію. 

Так, кількість нових випадків СНІД в 2013 р. склала 496, у тому числі 470 

– серед осіб з уперше в житті встановленим діагнозом (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5 Кількість зареєстрованих нових випадків СНІДу та смертей від 

СНІДу серед ВІЛ-інфікованих осіб у м. Київ (2000-2013 рр.) 

 

Рівень захворюваності на СНІД становив 16,4 на 100 тис. населення, а 

річний темп приросту по м. Києву склав +1,5%, в той час як по Україні, 

навпаки, відмічено негативний показник темпу приросту (-6,7%), а середній 

рівень захворюваності становив 20,6 на 100 тис. населення (у 1,3 рази вище, ніж 
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у Києві). З числа хворих на СНІД мешканців столиці 349 пацієнтів (70,3%) взяті 

під медичний нагляд в КМЦ СНІДу в цьому ж році, що свідчить як про пізню 

діагностику ВІЛ-інфекції, так і про пізнє звернення пацієнта за медичною 

допомогою. Така ситуація є негативною та, відповідно, негативно впливає на 

результати та ефективність медикаментозного лікування ВІЛ-позитивних 

пацієнті і як наслідок – зростання показників смертності. 

Одним з основних комплексних вимірів, що характеризує епідемічну 

ситуацію з ВІЛ-інфекції/СНІДу є показник смертності. На сучасному етапі 

розвитку епідемії ВІЛ-інфекції важливим є визначення основних чинників, що 

впливають на даний показник [5]. Випадки смертей внаслідок СНІДу в Україні 

почали реєструватись з 1988 р., а в м. Києві – з 1993 р.  

До 1996 р. в м. Києві було зареєстровано лише 4 випадки смертей від 

СНІДу, і до 2002 р. в місті реєструвалось від 1 до 5 випадків смертей внаслідок 

СНІДу на рік. Щорічно смертність серед ВІЛ-інфікованих киян продовжувала 

зростати, що асоціювалося як з факторами, не прямо пов’язаними з ВІЛ-

інфекцією (самогубства, нещасні випадки, передозування наркотиків, 

соматичні захворювання, тощо), так і з пізньої діагностикою хвороби та пізнім 

початком адекватного лікування. Впродовж останніх чотирьох років вдвічі 

зросло число смертей серед ВІЛ-позитивних осіб, головним чином, через пізнє 

виявлення та лікування ВІЛ-інфекції, про що свідчить зростання частки осіб, 

взятих під медичний нагляд у ІІІ та ІV клінічних стадіях хвороби. Так, протягом 

2009 р. вперше було діагностовано ВІЛ-інфекцію та взято під нагляд 40,0% 

ЛЖВ в ІІІ-ІV клінічних стадіях, а в 2013 р. – 53,0%. 

Не зважаючи на розширення доступу до АРТ в м. Києві, смертність від 

СНІДу в 2012 р. була найвищою за всі попередні роки. Тільки в порівнянні з 

2011 р.річний темп приросту збільшився до +17,9%. В 2013 р. число померлих 

від СНІДу зменшилось, і темп приросту в порівнянні з 2012 р. також суттєво 

зменшився і склав -11,2%. Лише у Полтавській (-41,9%) області, м. Севастополі 

(-25,2%), Донецькій (-23,1%) та Черкаській (-21,1%) областях річний темп 

зниження показника смертності від СНІДу був більшим, ніж у м. Києві. 
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Враховуючи рейтингову оцінку територій країни за рівнем смертності від 

СНІДу, у 2013 р. місто Київ посіло 9 місце. При цьому у 2013 році вперше 

кількість смертей, зумовлених СНІД, істотно менша від загальної кількості 

смертей, спричиненої іншими захворюваннями. В цілому ж по Україні темп 

приросту, в порівнянні з 2012 р., знизився з +3,5 до -8,9%. Разом з цим, у 

багаторічній динаміці смертності впродовж останніх 5 років (табл. 3.12) 

тенденція смертності від СНІДу в м. Києві була стабільною (0,87%) на тлі 

помірної тенденції до зменшення смертності населення міста в цілому 

внаслідок інфекційних та паразитарних хвороб (-1,84%). Враховуючи дані 

міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, 

доля ВІЛ-інфекції в структурі смертності від інфекційних та паразитарних 

хвороб зросла з 29,9% в 2011 р. до 36,1% в 2013 р. 

Таблиця 3.12 

Динаміка показників смертності в м. Києві в 2009-2013 рр. 
 

Показники  
(на 100 тис. населення) 

Роки Темп 
приросту, % 2009 2010 2011 2012 2013 

Смертність внаслідок 
інфекційних та 
паразитарних хвороб 

21,21 19,81 21,43 21,30 18,58 
-1,84 

(тенденція 
помірна) 

Смертність від СНІДу  6,6 7,1 6,4 7,5 6,7 +0,87 (тенденція 
стабільна) 

  

 За весь період епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією (1987-2013 

рр.) в м. Києві померло 1598 ВІЛ-позитивних осіб, які перебували під медичним 

наглядом в КМЦ СНІДу, з них від СНІД-індикаторних захворювань – 1357 осіб. 

Лише за останніх п’ять років СНІД став причиною смерті для 71,0% ЛЖВ (964 

особи) від кумулятивної кількості померлих від СНІДу на початок 2014 р. 

Загальний рівень смертності серед ВІЛ-позитивних осіб в місті на 

01.01.2014 року дорівнював 10,7 на 100 тис. населення. 

У більшості ЛЖВ летальний наслідок наступив в результаті 

прогресування ВІЛ-інфекції (68,5% в 2005 р., 86,6% в 2009 р., 63,0% в 2013 р.) 
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решта – помирали за причинами, не пов’язаними з ВІЛ-інфекцією (в т.ч. 

внаслідок ТБ, захворювань печінки та інших соматичних захворювань). 

Статево-вікова структура померлих практично не змінювалась впродовж 

років спостереження (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Статево-віковий розподіл кількості померлих від СНІДу в м. Києві, 

2005-2013 рр. 
 

Роки Стать 

Вікові групи (років) 

Всього 

% від 
загальної 
кількості 
померлих 

0-14 15-17 18-24 25-49 50+ 

2005 Ч - - 4 23 - 27 73,0 
Ж - - - 9 1 10 27,0 

2006 Ч - - 2 42 1 45 70,3 
Ж 1 - 3 15 - 19 29,7 

2007 Ч - - 4 52 2 58 66,7 
Ж 4 - 2 21 2 29 33,3 

2008 Ч - - 4 89 4 97 81,5 
Ж - - 3 19 - 22 18,5 

2009 Ч - - 1 130 4 135 74,6 
Ж - - 2 42 2 46 25,4 

2010 Ч - - 3 142 5 150 75,8 
Ж - - - 47 1 48 24,2 

2011 Ч - - - 115 9 124 68,9 
Ж - - 1 49 6 56 31,1 

2012 Ч - - 1 142 15 158 74,2 
Ж - - 2 48 5 55 25,8 

2013 Ч 2 - - 198 17 217 71,1 
Ж 1 - 2 74 11 88 28,9 

 

Переважна їх більшість з 2005 р. припадала на чоловіків і становила в 

середньому 72,9%: найменша їх частка була зареєстрована в 2007 р., що 

становило 66,6%, а найбільша – в 2008 р. (81,5%). В кожній з вікових категорій 

померлих осіб частка чоловіків перевищувала частку серед жінок. Більшість 

(понад 83,0%) померлих на момент смерті належали до вікової групи 25-49 

років. Особи віком 18-24 років становили від 0,6 до 10,8%. Протягом останніх 



87 
 
років прослідковується збільшення числа померлих віком після 50 років. Так, 

якщо в 2005 р. їх частка складала 2,7%, то в 2011 р. – 8,3%, в 2013 р. – 9,2%, що 

обумовлено зміщенням тягаря епідемії на більш старші вікові групи населення. 

При цьому серед померлих віком від 50 років впродовж 2013 р. більшість 

перебували під медичним наглядом з приводу ВІЛ-інфекції менше 3 років. 

СІН обумовлюють високі рівні смертності серед ВІЛ-позитивних осіб. Це 

головним чином є наслідком хвилі швидкого поширення вірусу в середовищі 

СІН на початку 2000-х років. Так, з числа померлих переважна більшість були 

інфіковані ВІЛ внаслідок вживання ін’єкційних наркотичних речовин 

(переважна їх більшість вживали ін’єкційні наркотики практично до самої 

смерті): 84,0% в 2009 р. та 70,0% в 2013 р. 

Більшість ВІЛ-позитивних пацієнтів на момент смерті перебували в 

інфекційному відділенні для ВІЛ-інфікованих КМЦ СНІДу і їх частка в 2013 р. 

склала 34,5%, в протитуберкульозних закладах міста – 27,3%, вдома – 20,5%, в 

інших ЗОЗ міста – 13,3%, а у решти пацієнтів смерть настала в місцях 

позбавлення волі, на вулиці, тощо.  

Летальні випадки серед ВІЛ-інфікованих жителів реєструються по всіх 

адміністративних районах міста. Однак смертність від хвороб, обумовлених 

ВІЛ, по районах є нерівномірною та коливається в межах від 2,05 (Печерський 

район) до 8,8 на 100 тис. населення (Дніпровський район). Високі показники, 

які перевищують загальноміський, також відмічені в Оболонському (8,5 на 100 

тис. населення), Святошинському (8,0) районах міста, тобто в тих районах, де 

реєструються високі рівні захворюваності та поширеності на ВІЛ-

інфекцію/СНІД. Позитивна динаміка щодо зниження показника смертності від 

СНІДу відмічалась в Деснянському (Т пр. для 2013 р. склав -43,3%), 

Святошинському (Т пр. -36,9%). 

При вивченні термінів від часу встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції до 

настанням смерті можна виділити такі основні групи пацієнтів: особи, у яких 

ВІЛ-інфекцію вперше було діагностовано на стадії СНІДу, які померли 

протягом 1 міс. від часу встановлення діагнозу; особи, які перебували на 
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диспансерному обліку менше 1 року та особи, які перебували на обліку з 

діагнозом ВІЛ-інфекції від 1 до 12 років. Тож, впродовж останніх років 

половина летальних випадків реєструється серед пацієнтів, які перебували під 

медичним наглядом в спеціалізованому медичному закладі до одного року. 

Значна частка таких померлих, ймовірніше за все, пояснюється давнім 

інфікуванням та пізньою діагностикою хвороби. Очевидним є закономірний 

розвиток інфекційного процесу (важких вторинних захворювань). 

Аналізуючи час настання смерті в залежності від стадії, на якій 

діагностовано ВІЛ-інфекцію, спостерігається відома закономірність: чим 

раніше діагностовано хворобу, тим триваліший період життя з ВІЛ. Так, більше 

половини пацієнтів помирає після 3 років з моменту встановлення діагнозу 

ВІЛ-інфекції, якщо його встановлено на І-ІІ стадіях хвороби, і майже така ж 

кількість осіб помирає до 1 року від моменту виявлення хвороби на ІІІ-ІV 

стадіях (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Час настання смерті в залежності від стадії, на якій діагностовано 

ВІЛ-інфекцію (2009-2013 рр.) 
 

Групи хворих Кількість померлих по роках, абс. число / P±mp , % 
2009 2010 2011 2012 2013 

І 

Особи, у яких ВІЛ-
інфекцію вперше було 
діагностовано на стадії 
СНІДу, які померли 
протягом 1 міс. від 
часу встановлення 
діагнозу 

28 / 
13,3±2,3 

35 / 
13,8±2,2 

40 / 
18,8±2,7 

55 / 
21,7±2,6 

52 / 
16,9±1,5 

ІІ 
Особи, які перебували 
під медичним 
наглядом менше 1 року 

80 /  
38,1±3,4 

96 / 
37,9±3,1 

64 / 
30,0±3,1 

141 / 
55,7±3,1 

95 / 
30,9±2,6 

ІІІ 

Особи, які перебували 
під медичним 
наглядом з діагнозом 
ВІЛ-інфекції від 1 до 
12 років 

102 / 
48,6±3,4 

122 / 
48,2±3,1 

109 / 
51,2±3,4 

57 / 
22,5±2,6 

160 / 
52,1±2,9 

Всього 210 253 213 253 307 
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Основними найбільш вагомими причинами смертей серед ВІЛ-

інфікованих осіб є прогресування інфекції до стадії СНІД, генералізований ТБ, 

захворювання печінки (парентеральні вірусні гепатити з розвитком цирозу 

печінки та швидко прогресуючої печінкової недостатності), ураження 

центральної нервової системи та важкі бактеріальні інфекції.  

Протягом 2006-2013 рр. в м. Києві щорічно реєструвалось від 40 до 191 

летальних випадків серед пацієнтів з коінфекцією ВІЛ/ТБ, що перебували під 

наглядом в КМЦ СНІДу. Частка таких померлих в загальній структурі 

летальності серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів зростала з 45,5% в 2006 р. до 

65,7% в 2011 р., а в 2013 р. склала 62,2% (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 Кількість та частка померлих ВІЛ-позитивних осіб з коінфекцією 

ВІЛ/ТБ у загальній структурі смертності від ВІЛ-інфекції 

 

Відповідно до даних закладів статистики, в м. Києві щорічно 

реєструються випадки смертей серед ВІЛ-позитивних осіб, які не перебували 

під наглядом в КМЦ СНІДу, а тому не були враховані в звітних формах. 

Враховуючи цей факт рівень смертності серед ВІЛ-позитивних в місті є значно 

вищим. Так, в 2009 р. – додатково було зафіксовано 35 летальних випадків, в 

2010 р. – 38; в 2011 р. – 35; в 2012 р. – 42; в 2013 р. – 59. 
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Таким чином, наведені у даному розділі результати досліджень 

дозволяють зробити наступні узагальнення. 

В м. Києві багаторічна тенденція захворюваності на ВІЛ-інфекцію 

протягом періоду спостереження (1987-2013 рр.) характеризувалась вираженою 

тенденцією до зростання інтенсивних показників (+11,91%). За період 

епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією в Україні місто було в числі 

регіонів з високими показниками захворюваності та поширеності. 

Важливою соціально значимою характеристикою є зміна домінуючих 

шляхів передачі ВІЛ серед населення мегаполісу з парентерального на 

статевий, однак ця зміна відбулась на 4 роки пізніше, ніж в цілому по Україні. 

Вказане свідчить про триваліше збереження епідемічної значимості ін’єкцій 

наркотиків у перебігу ЕП ВІЛ-інфекції в столиці. Відповідно до змін у 

структурі шляхів передачі відбувся і перерозподіл вікової структури ВІЛ-

позитивних осіб: до 72,0% збільшилась питома вага ВІЛ-позитивних киян віком 

25-49 років та до 5,3% зменшилась частка осіб віком 15-24 років. 

В м. Києві в останні роки серед ВІЛ-позитивних осіб відмічаються високі 

рівні захворюваності на ОІ, на долю яких припадає не менше 90% від всієї 

СНІД-асоційованої вторинної патології. Перше місце серед ОІ посідає ТБ 

(65,0% серед загальної кількості зареєстрованих хворих з новими випадками 

ВІЛ-інфекції). В структурі інших ОІ провідні місця посідають бактеріальні 

інфекції (12,07%) грибкові ураження (5,08%), токсоплазмоз мозку (4,66%), 

пневмоцистна пневмонія (2,9%) герпетична інфекція (1,65%), ЦМВ-інфекція 

(1,22%). 

Встановлені достовірні односпрямовані тенденції в динаміці 

захворюваності на ВІЛ-інфекцію та наркоманію в м. Києві (r = 0,81) попри 

відсутність такого зв’язку в Україні. Кореляція між захворюваністю на сифіліс 

(r = -0,42), гонорею (r = -0,30) і трихомоніаз (r = -0,36) у м. Києві була зворотною, 

незважаючи на активізацію статевого шляху передачі ВІЛ, що свідчить про 

недоліки в своєчасній діагностиці та виявленні хворих та інфікованих осіб, а 

також відсутність єдиного підходу до обліку та реєстрації окремих соціально 
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значимих інфекційних хвороб. Результатами кореляційного аналізу показано, 

що у зростанні кількості осіб з поєднаною патологією ВІЛ-інфекція/ТБ 

найбільший внесок належить ВІЛ-інфекції (r = 0,63), а не ТБ (r = -0,38). 

Таким чином, еволюція розвитку ЕП ВІЛ-інфекції в м. Києві, в цілому 

відповідаючи аналогічній по Україні, відрізняється деякими кількісними і 

якісними характеристиками.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ 

В М. КИЄВІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕРОЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО, 

ДОЗОРНОГО, ТРІАНГУЛЯЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

4.1. Сероепідеміологічний моніторинг поширення ВІЛ серед різних 

груп населення м. Києва 

 

Найбільш інформативними матеріалами, що допомагають об‘єктивно 

оцінити епідемічну ситуацію, є дані сероепідеміологічних досліджень [79, 84], 

котрі базуються на аналізі частоти визначення специфічних серологічних 

маркерів у зразках сироваток (або плазми) крові осіб, які належать до різних 

груп населення. Частота виявлення маркерів розраховується на обстежуваний 

контингент; разом з тим, на основі методу екстраполяції її імовірна величина 

може бути визначена і серед інших груп населення, які не охоплені 

обстеженням [84]. У такий спосіб можна визначити рівень поширеності 

інфекції в тій чи іншій популяції, на окремій території тощо, тобто, отримувати 

об’єктивну інформацію щодо поширення ВІЛ-інфекції, отриманої на підставі 

результатів сероепідеміологічного моніторингу (СЕМ) – методичного підходу, 

що є важливою складовою рутинного епідеміологічного нагляду і полягає, 

зокрема, у стеженні за змінами захворюваності (моніторинг змін 

захворюваності) у певні групі населення або серед населення в цілому шляхом 

визначення змін у поширеності специфічних маркерів інфікування ВІЛ, 

оцінених за результатами серологічного скринінгу. 

Детальний аналіз поширення ВІЛ-інфекції серед окремих груп населення 

міста, отриманого на основі результатів серологічного скринінгу, дає змогу 

оцінити інтенсивність ЕП, виявити деякі додаткові особливості в його розвитку 

та оцінити ефективність проведених профілактичних заходів як серед широкого 
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кола населення, так і серед окремих його груп, вразливих щодо інфікування 

ВІЛ. СЕМ поширення ВІЛ відображає обсяги і результати тестування на ВІЛ-

інфекцію. Як вказано вище, серологічні обстеження здійснюються в межах 

скринінгових досліджень, носять багатоетапний характер (первинні та 

підтверджуючі дослідження), проте не супроводжуються документованими 

персоніфікованими даними [41]. 

На сьогоднішній день скринінгові дослідження на ВІЛ-інфекцію методом 

імуноферментного аналізу (ІФА) проводяться фахівцями 15-ти серологічних 

лабораторій закладів охорони здоров’я, які підпорядковані Департаменту 

охорони здоров`я м. Києва та інших відомств і міністерств. Також в регіоні з 

кожним роком розширюється мережа закладів та установ, де для скринінгу на 

ВІЛ-інфекцію застосовуються швидкі тести (ШТ). Рівень охоплення 

тестуванням на ВІЛ має тенденцію до зростання, а доступність населення до 

обстеження є необмеженою. 

До впровадження в 2013 р. форм звітності щодо моніторингу епідемічної 

ситуації з ВІЛ-інфекції, результати сероепідеміологічного поширення ВІЛ в 

місті включали число проведених обстежень сироваток крові на маркери 

інфікування ВІЛ, і з них – кількість обстежень, що ними було підтверджено 

наявність антитіл до ВІЛ. Вперше за підсумками роботи в 2013 р. було 

проведено аналіз результатів обстеження саме осіб різних категорій, мешканців 

м. Києва. 

Впродовж 2013 р. в місті проведено 221056 обстежень сироваток крові на 

наявність АТ до ВІЛ. Число обстежених мешканців столиці становило 180527, з 

яких у 3325 виявлено серологічні маркери інфікування ВІЛ (рівень 

інфікованості склав 1,84%). У минулі роки рівень інфікованості розраховувався 

з числа проведених обстежень і у 2012 р. становив 1,7%. Для порівняння: у 

2013 р. рівень інфікованості ВІЛ серед громадян України (код 100) в цілому 

склав 1,08%. Незважаючи на щорічне збільшення кількості обстежень на АТ до 

ВІЛ в місті, абсолютна кількість і частка позитивних результатів тестування 

має тенденцію до стабілізації і зниження: в 2008 р. кількість позитивних 
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результатів становила 3888 (2,0%); 2009 р. – 3421 (1,8%); 2010 р. – 3802 (1,9%); 

2011 р. – 3856 (2,0%), 2012 р. – 3629 (1,7%); 2013 р. – 3309 (1,8%). 

Враховуючи, що в 2013 р. під медичний нагляд було взято 1419 осіб з 

вперше вставленим діагнозом ВІЛ-інфекції, охоплення диспансеризацією 

склало 42,5%, що більше, ніж в минулих роках (в 2012 р. – 35,9%, в 2011 р. –

33%, в 2010 р. – 28,3%), але цей показник залишається найнижчим з-поміж 

регіонів України. Цей факт пояснюється високою внутрішньою міграцією 

громадян різних регіонів через столицю, обумовленою соціальними, 

економічними, політичними факторами. 

В структурі причин обстеження на ВІЛ-інфекцію у 2013 р. переважали 

вагітні та донори – 37,7 і 23,1% відповідно. Доля обстежень осіб з епідемічно 

значимих ГПР (сумарно за кодами 101, 102, 103, 104, 105 – див. Додаток) 

склала 13,7% проти 9,1% в 2012 р.; осіб за клінічними показаннями – 7,0%; 

дітей, обстежених за епідеміологічними показаннями 1,16%; осіб з місць 

позбавлення волі 0,4%. На решту категорій обстежених осіб (код 106, 107, 114, 

116 та інші – див. Додаток) припадало біля 18,0% тестувань. 

При аналізі результатів сероепідеміологічних досліджень необхідно мати 

певну «точку відліку», на яку потім орієнтуватися, а саме – контрольні 

показники серед так званого загального здорового населення. Індикаторними 

групами здорового населення, результати обстеження яких приймають за 

контрольні показники, як правило, вважають донорів крові та вагітних, і 

частоту визначення серед цих осіб серологічних маркерів можна розцінювати 

як фоновий рівень (або епідеміологічний фон). 

Враховуючи викладене, передусім ми проаналізували результати СЕМ 

поширення ВІЛ серед донорів крові м. Києва у зіставленні із 

«середньоукраїнськими» показниками та показниками по інших регіонах країни 

за останні 5 років (за період 2009-2013 рр.).  

У загальній кількості обстежень на АТ до ВІЛ донорів, включаючи як 

донорів крові або її компонентів, так і донорів органів, тканин та інших 

біологічних рідин до 2006 р. простежувалась чітка тенденція до зменшення 
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обсягів. У 1996 р. число досліджень за кодом 108 (донори) становило 78261, в 

2000 р. – 58468, а в 2006 р. – 40888. При цьому щорічно збільшувалась частка 

позитивних результатів ІФА серед даного контингенту обстежуваних: 1996 р. – 

0,02%, 2000 р. – 0,08%, 2006 р. – 0,2%. Починаючи з 2007 р. зміна кількості 

тестувань серед донорів мала хвилеподібний характер. У 2009-2013 рр. на долю 

донорів столиці припадало 5,3% від усіх обстежень цієї групи осіб в Україні (у 

столиці мешкає близько 6% населення країни) і відбувалось поступове 

збільшення обсягів цих обстежень із середнім багаторічним темпом +5,52%, в 

той час як в цілому по Україні, навпаки, обсяги обстежень донорів на АТ до 

ВІЛ помірно зменшувалися у динаміці (-2,93%). 

За аналізований період середній багаторічний показник інфікованості 

донорів (код обліку 108) ВІЛ в м. Києві становив (0,12±0,02)%, так саме, як і в 

Україні в цілому. І в столиці, і в країні спостерігалось зменшення числа 

випадків виявлення АТ до ВІЛ серед цього контингенту населення, але в 

Україні темп зниження рівня інфікованості донорів у динаміці 2009-2013 рр. 

був у 1,5 разу швидшим, ніж за цей же час у м. Києві: -7,38% проти -4,92%. 

Київ посідав 17 за рангом місце серед регіонів України за рівнем інфікованості 

ВІЛ донорів крові і увійшов до групи територій, де цей показник був у межах 

сигмального відхилення від середнього показника по Україні – (0,10±0,01)%.  

Відомо, що частота визначення серологічних маркерів інфікування, у 

тому числі ВІЛ, неоднакова серед різних категорій донорів (кадрових, 

безоплатних, первинних, донорів-родичів), і серопревалентність серед 

первинних донорів більш реально відображає «епідеміологічний фон», тобто 

поширення інфекції в загальній популяції. У м. Києві, як і в усіх регіонах 

України, у 2009-2013 рр. рівень інфікованості ВІЛ первинних донорів крові 

(код обліку 108.1) був вищим, ніж серед загальної групи донорів, складаючи 

(0,16±0,03)% для м. Києва та (0,17±0,02)% для України (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1 Рівень інфікованості ВІЛ донорів крові в Україні та м. Києві  

(за даними сероепідеміологічного моніторингу) 

 

Як і при обстеженні всієї групи донорів, показник частоти виявлення АТ 

до ВІЛ серед первинних донорів зменшувався в динаміці 5 років 

спостереження, складаючи в середньому -9,04% (Україна) та -6,33% (м. Київ). 

У столиці обсяги обстеження первинних донорів крові на маркери ВІЛ-інфекції 

зростали (+2,96% – тенденція помірна), натомість в цілому по Україні дещо 

зменшувались, але в основному залишалися на сталому рівні (-0,43% – 

тенденція стабільна). На первинних донорів крові столиці припадало 5,7% від 

усієї кількості обстежень за кодом 108.1. Київ посідав 14 за рангом місце за 

рівнем поширеності ВІЛ серед первинних донорів крові (табл. 4.1). 

Відмічені зміни кількості тестувань донорів та рівня їх інфікованості 

значною мірою пов’язані з проведенням у деяких роках масових кампаній по 

залученню населення до донорства та іншими факторами. 

Нажаль, майже щорічно у м. Києві реєструються поодинокі позитивні 

результати виявлення АТ до ВІЛ серед кадрових донорів біологічних 

матеріалів. 
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Таблиця 4.1 

Рівень поширеності ВІЛ серед різних категорій донорів крові України  

в 2009-2013 рр. у регіональному розподілі (за даними СЕМ) 
 

Частота 
виявлення АТ до 

ВІЛ (%) 
Регіони  

Донори крові (код 108) 

0,0-0,09 
Закарпатська, Сумська, Луганська, Харківська, 
Тернопільська, Чернівецька, Запорізька, Рівненська, 
м. Севастополь, Волинська, Вінницька 

0,10-0,19 
Львівська, Полтавська, Херсонська, Черкаська, м. Київ, 
АРК, Житомирська, Чернігівська, Київська, Донецька, 
Дніпропетровська 

>2,0 Кіровоградська, Миколаївська, Одеська 
Первинні донори крові (код 108.1) 

0,0-0,09 Харківська, Закарпатська, Луганська, Запорізька, 
Рівненська, Волинська, Івано-Франківська 

0,10-0,19 
Львівська, Тернопільська, Вінницька, Сумська, АРК, 
Хмельницька, м. Київ, Черкаська, Полтавська, 
Житомирська 

0,20-0,29 Чернівецька, Донецька, Херсонська, Чернігівська, 
Київська, Кіровоградська 

0,30-0,39 м. Севастополь, Дніпропетровська 
> 0,4 Одеська, Миколаївська 

 

При визначенні можливого кореляційного зв’язку між захворюваністю на 

ВІЛ-інфекцію в м. Києві та поширеністю маркерів інфікування ВІЛ серед 

донорів крові загалом та первинних донорів у 2009-2013 рр. були отримані 

наступні показники: r = -(0,96±0,12) та -(0,98±0,08) відповідно. Тобто, 

інфікованість донорів ВІЛ не відображала захворюваність на ВІЛ-інфекцію 

загального населення столиці через вибірковий підхід медичних працівників до 

осіб, які бажають стати донорами. 

На відміну від оцінювання поширеності багатьох інфекційних хвороб, 

при ВІЛ-інфекції в теперішній час рекомендують не тільки і не стільки 

орієнтуватися на серопревалентність інфекції серед донорів крові, скільки на 

результати виявлення АТ до ВІЛ серед вагітних. Існує думка, що саме показник 
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інфікованості вагітних дозволяє отримати найбільш достовірну картину щодо 

поширення інфекції серед дорослого населення в цілому, і в літературі 

наголошується на тому, що тенденції у поширенні ВІЛ-інфекції серед вагітних 

віком 15-24 років можна використовувати як індикатор частоти інфекції серед 

загальної популяції, зокрема у країнах з генералізованою стадією епідемії [132]. 

Крім цього, дана група жінок представляє вибірку, яка є репрезентативною для 

аналізу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції (а також інших ІПСШ) серед 

сексуально активної частини населення [142].  

За результатами СЕМ, поширення ВІЛ серед вагітних (код обстеження 

109) у 2009-2013 рр., рівень інфікованості ВІЛ цієї категорії жінок у м. Києві в 

середньому склав (0,38±0,02)%, по Україні ‒ (0,28±0,03)% (t = 2,8; p<0,05). При 

цьому серед вагітних, вперше обстежених під час вагітності (код 109.1), у 2009-

2013 рр. частота виявлення АТ до ВІЛ була вищою, ніж загалом серед жінок, 

обстежених за кодом 109.1: (0,58±0,09)% у м. Києві, в цілому по Україні 

(0,47±0,04)% (рис. 4.2). 

 
 

Рис. 4.2 Рівень інфікованості ВІЛ вагітних в Україні та м. Києві  

(за даними сероепідеміологічного моніторингу) 
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впродовж 2009-2013 рр. поступово зменшувалась як по Україні в цілому, так і в 

м. Києві, однак середні багаторічні темпи цього зменшення в столиці були у 2,4 

разу повільнішими, ніж у країні: -7,48 проти -3,11%. В цілому ж, за 2009-2013 

рр. Київ посів 21 за рангом місце за показником виявлення антитіл до ВІЛ серед 

вагітних, які обстежувались на серологічні маркери інфекції уперше.  

У 2013 р. рівень інфікованості ВІЛ вагітних, вперше обстежених під час 

вагітності (код 109.1), склав 0,40%  проти 0,68% в 2012 р. і був на рівні 

середнього по Україні (0,39%). 

Результати тестувань повторно обстежених вагітних дозволяють 

визначити випадки недавнього інфікування ВІЛ вагітних, і щороку по місту 

реєструється в середньому 2-3 таких випадки. Тобто, в поодиноких випадках 

вдається встановити факт недавнього інфікування (сероконверсію) у третьому 

триместрі вагітності, що асоціюється з високим ризиком передачі ВІЛ від 

матері до дитини. 

Проведений кореляційного аналізу показав, що рівень інфікованості 

вагітних (за даними сероепідмоніторингу) у 2009-2013 рр. мав зворотний 

зв'язок із захворюваністю на ВІЛ-інфекцію, проте у меншому ступені, ніж у 

донорів: для коду 109 -r = -0,52, для коду 109.1 - r = -0,24. 

Кількість обстежень вагітних за кодами 109 та 109.1 у м. Києві щороку 

зростала, і показники темпу приросту обсягів тестування в середньому за 2009-

2013 рр. відповідно дорівнювали +2,45 та 2,53% (тенденція помірна). У ці ж 

роки на долю вагітних м. Києва припадало 7,2% (код 109) та 6,9% (код 109.1) 

від всіх серологічних обстежень таких жінок в Україні.  

Встановлений достовірний сильний кореляційний зв'язок між 

серопревалентністю ВІЛ-інфекції серед донорів (код 108) та вагітних (код 109) 

у місті: r = +0,99 (mr = ±0,06; t = 16,5; p< 0,001), тоді як асоціація між частотою 

виявлення АТ до ВІЛ серед первинних донорів (108.1) та вагітних, обстежених 

уперше у межах сероепідеміологічного моніторингу (109.1) було сильною, 

проте не доведеною статистично: r = +0,71. 
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Важливим елементом в оцінюванні інтенсивності ЕП та одним із заходів 

подальшого вдосконалення системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ-

інфекцією є СЕМ поширення ВІЛ серед осіб з ГПР щодо інфікування. Як і в 

минулих роках, спостерігалось зростання кількості обстежень на серологічні 

маркери ВІЛ-інфекції осіб з ГПР (передусім, СІН; осіб, які надають сексуальні 

послуги за винагороду; осіб з симптомами або хворих на ІПСШ; сексуальних 

партнерів ВІЛ-позитивних осіб або осіб з невідомим щодо ВІЛ статусом), що 

дозволяє краще контролювати стан поширення інфекції в даних прошарках 

населення та сприяти охопленню їх медичним наглядом. 

Кількість обстежень за кодом 102 (СІН) у 2013 р. збільшилась на 47,1% 

порівняно із попереднім роком,склавши в середньому 4,7% від загального 

числа обстежень на маркери інфікування за рік, що у 2,8 разу перевищує 

середню частку тестувань цієї ГПР за минулі 10 років 

(1,7→1,5→1,6→1,7→1,4→1,4→1,4→1,9→1,8→2,3%). В основному це 

відбулось за рахунок розширення охоплення тестуванням на АТ до ВІЛ СІН за 

допомогою швидких тестів (ШТ), результати якого до 2009 р. взагалі не 

брались до уваги при аналізі результатів обстежень на ВІЛ. У 2013 р. понад 

80% СІН у м. Києві були обстежені на маркери інфікування ВІЛ саме за 

допомогою ШТ на тлі зменшення кількості тестувань за кодом 102 методом 

імуноферментного аналізу. Впродовж 2009-2013 рр. кількість обстежень СІН з 

використанням ШТ збільшилась від 59 до 8610, що у відсотковому еквіваленті 

становило 2,1→35,4→36,4→82,1% від загального числа обстежень осіб за 

кодом 102. В середньому за 2003-2013 рр. рівень інфікованості СІН ВІЛ склав 

28,3% (табл. 4.2). Найвищі показники частоти виявлення АТ до ВІЛ серед СІН 

фіксувалися у 2006-2008 рр., коли вони були достовірно вищими за середні 

багаторічні у 1,3 разу (2006 р.: t = 10,9; p<0,01; 2007 р.: t = 11,0; p<0,01; 2008 

р.: t = 8,6; p<0,01;). За останні 5 років (2009-2013 рр.) рівень інфікованості СІН 

знизився у 5,1 разу: так, у 2008 р. питома вага позитивних результатів 

тестування на АТ до ВІЛ серед цієї категорії осіб становила 36,2%, а в 2012 р. – 

7,1% (t = 30,9; p<0,0001). 
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Таблиця 4.2 

Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ серед 

споживачів ін’єкційних наркотиків у м. Києві (2003-2013 рр.) 
 

Роки 

Показники 
Число обстежень % від 

загального 
числа 

обстежень  
(на рік) 

Кількість 
позитивних 
результатів 

виявлення АТ 
до ВІЛ 

Рівень 
інфікованості 

P±mp (%) 
Всього За 

допомогою 
ШТ 

2003 2493 - 1,7 764 30,6±0,9 
2004 2166 - 1,5 717 33,1±1,0 
2005 2613 - 1,6 638 24,4±0,8 
2006 2800 - 1,7 1073 38,3±0,9 
2007 2578 - 1,4 991 38,4±1,0 
2008 2776 - 1,4 1005 36,2±0,9 
2009 2767 59 1,4 902 32,6±0,9 
2010 3859 1368 1,9 1005 26,0±0,8 
2011 3576 1300 1,8 923 25,8±0,7 
2012 4943 2343 2,3 910 18,4±0,6 
2013 10491 8610 4,7 744 7,1±0,3 

Всього / у 
середньому 

41062 13680 1,8±1,0 9672 28,3±0,2 

 

Середній багаторічний темп зниження рівня серопревалентності ВІЛ-

інфекції серед СІН за 2009-2013 рр. у м. Києві був вираженим і склав -26,7%, 

випередивши за цим показником Україну в цілому (-23,6%). Вказане дає змогу 

констатувати деяку стабілізацію ситуації в цій групі і є позитивним фактом, що 

свідчить на користь ефективності реалізації комплексу профілактичних заходів 

серед цієї ГПР. Проте, однією з негативних ознак сучасної епідемії є 

формування іншої досить великої ГПР, а саме – сексуальних партнерів СІН, 

насамперед партнерів ВІЛ-позитивних наркоспоживачів. 

В загальному рейтингу регіонів України за показником поширення ВІЛ 

серед СІН за результатами СЕМ м. Київ у 2009-2013 рр. посідав передостаннє 

26 місце, поступаючись лише м. Одесі.  
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Коефіцієнт кореляції між захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та частотою 

виявлення АТ до ВІЛ серед СІН столиці у динаміці 2009-2013 рр. був 

достовірний сильний і зворотний (r = -0,95; mr = ±0,13; t = 7,31; p< 0,01). При 

цьому у групі осіб 15-24 роки був достовірний прямий сильний кореляційний 

зв‘язок між поширенням ВІЛ та динамікою зменшення пропорції ВІЛ-

позитивних осіб цього віку на тлі сильної зворотної асоціації зі збільшенням 

питомої ваги осіб 25-49 років у загальній віковій структурі ВІЛ-позитивних 

людей у м. Києві (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3 Кореляція між захворюваністю на ВІЛ-інфекцію, частотою 
виявлення антитіл до ВІЛ, активністю штучного парентерального шляху 

передачі ВІЛ при ін’єкціях наркотиків та динамікою змін у вікових групах 
ВІЛ-позитивних осіб м. Києва у 2009-2013 рр. 

 

У 2012-2013 рр. відмічено суттєве збільшення кількості обстежень на АТ 

до ВІЛ серед чоловіків, які мали гомосексуальні контакти з ВІЛ-позитивними 

особами або з особами з невідомим ВІЛ-статусом (рис. 4.4). Рівень 

інфікованості серед цих контингентів обстежених, починаючи з 2005 р., 

коливався від мінімального значення 8,8% (у 2006 р.) до максимального 36,1% 

(у 2011 р.), складаючи в середньому (20,5±9,8)%.  
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Рис. 4.4 Динаміка кількості обстежень та виявлення антитіл до ВІЛ серед 

осіб, які мали гомосексуальні контакти з ВІЛ-позитивними (код 101.2) та 

особами з невідомим ВІЛ-статусом (код 103) в м. Києві 

 

Впродовж 2012-2013 рр., попри збільшення обсягів тестування, частота 

виявлення АТ до ВІЛ серед зазначеної ГПР у м. Києві достовірно зменшилась 

(p<0,01), порівняно з попередніми 2010-2011 рр. (рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5 Динаміка інфікованості ВІЛ осіб, які мали гомосексуальні 

контакти з ВІЛ-позитивними та особами з невідомим ВІЛ-статусом в 

м. Києві  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
число обстежених, які мали 

гомосексуальні контакти 33 80 66 80 113 131 180 553 528

виявлено АТ до ВІЛ 11 7 10 8 19 37 65 96 99
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Отже, посилення профілактичної роботи та поступове зростання попиту 

на медико-соціальні послуги з боку даної категорії населення приносить свої 

результати. Але досі залишається проблема щодо виявлення та уточнення 

випадків інфікування ВІЛ, пов’язаних з сексуальними стосунками між 

чоловіками, що обумовлено закритістю й важкою доступністю цієї групи та 

існуванням у суспільстві несприйняття осіб з гомосексуальною орієнтацією. 

Таким чином, результати вивчення динаміки виявлення АТ до ВІЛ в місті 

показують, що поширеність ВІЛ-інфекції серед представників більшості ГПР 

останніми роками знизилась, але це не стосується осіб з симптомами або 

хворих на ІПСШ (код 104). Саме в цій групі осіб, мешканців м. Києва, 

збільшився рівень інфікованості ВІЛ за результатами СЕМ. Так, за 2009-2013 

рр. частота виявлення АТ до ВІЛ в осіб, обстежених за кодом 104, у середньому 

складала 6,41%, тоді як в Україні в цілому 1,48%, і за рейтингом посідав 

передостаннє 26 місце, поступаючись лише Кіровоградській області (13,19%). 

За аналізований період в цілому по Україні спостерігалась помірна 

тенденція до збільшення кількості осіб з венеричною патологією, при 

обстеженні яких виявляли АТ до ВІЛ (+2,96%). При цьому у більшості регіонів, 

навпаки, тенденція була негативною і темп зниження рівня інфікованості осіб з 

ІПСШ коливався від максимального -76,63% у Кіровоградській області до -

1,04% у Хмельницькій області. На цьому тлі для м. Києва була характерною 

виражена тенденція до зростання показника частоти виявлення АТ до ВІЛ при 

обстеженні осіб за кодом 104 у рамках СЕМ – Тсер.
пр.= +41,14% (у 13,9 разів 

більше, ніж в середньому по країні), і за цим показником столиці поступалась 

лише Чернівецька область (Тсер.
пр.= +51,34%).  

Найбільш швидкими темпами поширеність ВІЛ серед осіб з ІПСШ у 

столиці спостерігалось впродовж останніх 2012-2013 рр. (рис. 4.6). Це 

відбувалось паралельно із суттєвим збільшенням кількості обстежень осіб, в 

яких виявлені ІПСШ, порівняно з попередніми роками,завдяки взаємному 

підвищенню активності ЗОЗ міста та НГО. Так, у 2005 р. у м. Києві було 

обстежено 557 осіб за кодом 104 (14 позитивних результатів – 2,5%), у 2011 
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році – 883 (12  – 1,36%). За 2013 р. було обстежено 1671 осіб (вдвічі більше в 

порівнянні з 2011 р.), з них АТ до ВІЛ виявлено у 211-ти (12,6%).  

 

 
Рис. 4.6 Результати сероепідмоніторингу поширення ВІЛ серед осіб з 

симптомами або хворих на ІПСШ в Україні та м. Києві у 2009-2013 рр. 

 

Наведена динаміка деякою мірою є наслідком упорядкування роботи 

лікарів-дерматовенерологів через покращення виявлення факторів ризику при 

дотестовому консультуванні у осіб з ІПСШ при їх зверненні за медичною 

допомогою, хоча справжню ситуацію поширення ВІЛ серед пацієнтів із 

симптомами або хворими на ІПСШ встановити на сьогоднішній день не 

можливо через «закритість» даної групи осіб. 

Кореляційний аналіз щодо визначення можливих причинно-наслідкових 

зв’язків між захворюваністю на ВІЛ-інфекцію в м. Києві та рівнем 

інфікованості ВІЛ осіб з ІПСШ показав наявність високої сили прямої асоціації 

між вказаними показниками у часі (r = +0,71), що свідчить на користь 

активізації статевого шляху перездачі ВІЛ на сучасному етапі розвитку ЕП ВІЛ-

інфекції в столичному регіоні. При цьому в Україні лінійна кореляція між 

динамікою захворюваності на ВІЛ-інфекцію у 2009-2013 рр. та частотою 

виявлення АТ до ВІЛ серед осіб, обстежених за кодом 104, хоча і виражалась 

позитивним показником, проте відображала слабкий зв'язок на рівні 10-30% (r = 
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+0,13) через суттєві розбіжності рівнів інфікованості вказаних осіб по регіонах 

країни. Встановлено негативний високої сили зв'язок між серопревалентністю 

ВІЛ-інфекції в м. Києві та динамікою залучення до ЕП осіб віком 15-24 роки (r 

= -0,72) та помітний позитивний зв'язок із динамікою збільшення питомої ваги 

ВІЛ-позитивних осіб віком 25-49 років (r = +0,63). 

Протягом 2008-2013 рр. кількість тестувань осіб, що мали численні 

незахищені статеві контакти (код 105) виросла в 3,8 разу, причому рівень 

інфікованості ВІЛ змінювався впродовж років і мав виражену тенденцію до 

зниження: 4,5%→4,6%→4,8%→5,5%→3,2%→3,1% (Тсер.
зн. = -7,0%). Слід 

відмітити, що в дану категорію осіб очевидно можуть потрапляти також особи, 

які не мали бажання визнавати досвід вживання ін’єкційних наркотичних 

речовин або гомосексуальні контакти. Слід зазначити, що трикратне 

збільшення кількості тестувань осіб з численними незахищеними контактами з 

195 осіб у 2008 р. до 551 осіб у 2013 р. практично не вплинуло на рівень 

інфікованості ВІЛ серед даного контингенту. 

Вперше в 2013 р., в рамках удосконалення СЕМ, були отримані 

результати поширення ВІЛ серед осіб, які надають сексуальні послуги за 

винагороду (код обліку 105.2), і рівень інфікованості серед обстежених 

представників цієї групи склав 0,8%, тоді як по Україні цей показник був 0,3% 

(у 2,7 разу більше; t =1,76; p< 0,1; ймовірність існування різниці – 80%). 

Високі рівні поширення ВІЛ спостерігаються серед осіб, які перебувають 

в місцях позбавлення волі (МПВ) – код 112, і з року в рік вони коливаються в 

межах 20,0-30,0%, що, очевидно, пояснюється соціальним статусом вказаних 

осіб, характером їх поведінки, умовами утримання та обмеженим доступом до 

програм профілактики. Однак, кількість проведених тестувань на наявність 

антитіл до ВІЛ серед ув’язнених у динаміці майже не змінюється, що поряд із 

високим рівнем інфікованості свідчить про обмежений доступ осіб, які 

перебувають у МПВ до послуг з КіТ. Зниження загальної кількості обстежених 

в 2013 р. до 848 за кодом 112 в порівнянні з минулими роками було пов’язане з 

включенням в результати СЕМ лише результатів скринінгу на ВІЛ 
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обстежуваних осіб, що перебувають під вартою Київського слідчого ізолятору 

№13, тоді як раніше надавались узагальненні дані по обстеженню осіб, які 

перебувають в МПВ ще кількох установ пенітенціарної служби Київської 

області. 

Крім осіб з ГПР, важливим є обстеження на маркери інфікування ВІЛ 

населення при зверненні до ЛПЗ за медичною допомогою. В порівнянні з 

минулими роками поступово зростає число обстежень на АТ до ВІЛ осіб з 

клінічними показаннями (код 113) та питома вага позитивних результатів 

тестування аж до 2013 р., коли було відмічене деяке зниження показника. Так, 

рівень інфікованості за даним кодом обстеження перебував в межах 5,4% в 

2008 р. та 4,2% в 2013 р. Але все ж кількість таких досліджень, не дивлячись на 

складну епідемічну ситуацію, залишається недостатнім, що створює умови для 

формування прихованого резервуару збудника інфекції, збільшенню ризику 

професійного та внутрішньо-лікарняного інфікування, подальшому 

розповсюдженню ВІЛ та ще більшому ускладненню епідеміологічної ситуації. 

Часто код 113 використовується медичними працівниками при призначенні 

немотивованих обстежень на ВІЛ при госпіталізації пацієнтів на стаціонарне 

лікування, перед оперативним лікуванням, що являється грубим порушенням. 

У м. Києві запроваджується моніторинг заходів із забезпечення доступу 

населення до  консультування та безоплатного тестування, у т.ч. за ініціативою 

медичних працівників. Як свідчить проведений аналіз СЕМ в розрізі 

адміністративних районів та окремих лікувально-профілактичних закладів м. 

Києва, здебільшого ситуація залежить від ініціативи та якості роботи 

керівників. У 2012-2013 рр. середній показник охоплення населення 

тестуванням у рамках КіТ становив 186,5 та 224,7 на 100 тис. населення 

відповідно (Тпр. =+20,5%). Позитивна динаміка щодо збільшення охоплення 

населення тестуванням відмічалась в Дарницькому (+509,0%), Подільському 

(+238,8%), Печерському (+168,8%) та Оболонському (+122,7%) районах міста 

попри негативну тенденцію у Голосіївському, Деснянському, Солом’янському 

та деяких інших районах (рис. 4.7). 



110 
 

 
Рис. 4.7 Охоплення загального населення тестуванням на ВІЛ медичними 

закладами на 100 тис. населення (без врахування осіб, які підлягають 

обов'язковому обстеженню на ВІЛ), 2012 – 2013 рр. 

 

Частка осіб, які проходять тестування анонімно, в місті почала 

знижуватись з 2009 р., і в 2013 р. вона складала 1,0% від загальної кількості 

обстежуваних, а рівень інфікованості – 1,76%. Основною причиною, що 

спонукає пройти тестування на АТ до ВІЛ цієї категорії обстежуваних є 

незахищені статеві контакти, а рідше – наявність симптомів ІПСШ. 

В 2013 р. зафіксовано помітне зростання рівня інфікованості ВІЛ серед 

іноземних громадян до 1,2%, при тому, що абсолютна кількість обстежених 

осіб, починаючи з 2010 р., щорічно зменшується. За останні десять років 

найбільше число обстежених іноземців було зареєстроване в 2009 р., що 

становило 3911 осіб, інфікованість ВІЛ серед яких була 0,1%. 

Аналіз скринінгу на АТ до ВІЛ в місті свідчить про активну циркуляцію 

ВІЛ не тільки серед представників ГПР, але й серед загального населення. 
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4.2. Вивчення тенденцій розвитку епідемічного процесу ВІЛ-інфекції 

за результатами дозорних епідеміологічних досліджень  

 

На думку більшості фахівців, вивчення тенденцій розвитку ЕП ВІЛ-

інфекції у дозорних групах населення у часі та по території дозволяє виявляти 

основні якісні зміни у шляхах і факторах передачі збудника інфекції, а отже – 

своєчасно реагувати на зміни у стадії епідемії, коригувати протиепідемічні і 

профілактичні заходи, спрямовані на всі три його ланки [68]. 

Враховуючи критерії вибору адміністративних територій для проведення 

ДЕН на національному рівні (географічного, епідеміологічного, доступності 

цільових груп, наявності ресурсів, можливості здійснення контролю за 

проведенням дослідження тощо), м. Київ було визначено одним із основних 

регіонів для проведення перших пілотних і подальших дозорних 

епідеміологічних досліджень. Вивчення епідеміологічних особливостей 

поширення ВІЛ-інфекції у групах ризику за методологією ДЕН у такому 

великому місті як Київ, в якому з-поміж опосередкованих соціально-

економічних чинників, що впливають на розвиток ЕП, можна виділити також і 

антропогенний фактор, є особливо важливим, оскільки допомагає розробити, 

вдосконалити і впровадити в умовах мегаполісу науково обґрунтовані заходи з 

боротьби і профілактики. 

ДЕН здійснювався в м. Києві з 1999 р., але на регулярній основі – 

протягом 2003-2013 рр. (за типом крос-секційного дослідження) серед таких 

дозорних груп населення: вагітних, пацієнтів з симптомами та хворих на ІПСШ, 

СІН, ЖКС та ЧСЧ. Дослідження серед вагітних у місті були проведені лише у 

1999 р.; дозорними ділянками слугували жіночі консультації, і критерієм до 

включення у групу було перше звернення жінки до медичної установи (табл. 

4.3). Маркери ВІЛ визначали в зразках крові, що надходили на дослідження 

маркерів збудника сифілісу у міському шкірно-венерологічному диспансері 

(ШВД), тобто, зберігався принцип анонімного незв’язаного тестування. Тільки 

в однієї з 266 обстежених вагітних були виявлені АТ до ВІЛ (0,38%). У 
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подальшому проведення ДЕН серед вагітних визнали недоцільним, оскільки 

було рекомендоване тестування жінок на серологічні маркери ВІЛ-інфекції у 1-

му і 3-му триместрах вагітності, відповідно до заходів профілактики 

перинатальної передачі ВІЛ.  

Таблиця 4.3 

Результати дозорних епідеміологічних досліджень щодо виявлення антитіл 

до ВІЛ у різних групах населення м. Києва у 1999-2013 рр. 

Рік 
Розмір 
вибірки 

(n) 

Виявлені АТ до 
ВІЛ Рік 

Розмір 
вибірки 

(n) 

Виявлені АТ до 
ВІЛ 

Абс. (P±mp)% Абс. (P±mp)% 
Особи з ІПСШ ЧСЧ 

1999 252 6 2,38±0,96 2007 91 4 4,39±2,15 
2000 500 9 1,80±0,59 2009 200 15 7,50±1,86 
2005 350 10 2,86±0,89 2011 400 28 7,00±1,27 
2006 300 17 5,67±1,34 2013 400 68 17,0±1,88 

У середньому, % 
[95% ДІ] 3,18 [1,50–4,86] У середньому, % 

[95% ДІ] 8,97 [3,56–14,38] 

СІН ЖКС 
2005 250 122 48,80±3,16 2005 50 4 8,00±3,84 
2006 250 153 61,20±3,08 2006 50 2 4,00±2,77 
2008 403 164 40,69±2,45 2008 104 49 47,12±4,89 
2009 407 104 25,55±2,16 2009 260 64 24,61±2,67 
2011 508 131 25,79±1,94 2011 300 72 24,00±2,47 
2013 500 101 20,10±1,80 2013 300 6 2,00±0,81 

У середньому, % 
[95% ДІ] 37,02 [24,21–49,83] У середньому, % 

[95% ДІ] 18,29 [4,53–32,05] 
 

Примітка:* –у дослідженні взяли участь 212 ЧСЧ, але з них лише 91 (42,92%) 
погодилися пройти тестування на наявність АТ до ВІЛ 

 
Дослідження серед пацієнтів з симптомами ІПСШ здійснювались на базі 

міського ШВД також за принципом незв’язаного анонімного тестування. 

Критерієм включення у дозорну групу було первинне звернення пацієнта з 

характерними для ІПСШ скаргами або симптомами протягом проведення ДЕН 

(6 тижнів кожного року). Частота виявлення АТ до ВІЛ серед пацієнтів з ІПСШ 

у м. Києві коливалася від 1,80 у 2000 р. до 5,67% у 2006 р., складаючи в 

середньому за період спостереження 3,18%. Якщо не враховувати результати 
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ДЕН 1999 р., то спостерігалось поступове достовірне збільшення рівня 

інфікованості обстежених на АТ до ВІЛ осіб з ІПСШ (2000↔2006 рр.: t = 2,65; 

p< 0,05). 

У 2005 р. частота виявлення АТ до ВІЛ серед осіб з ІПСШ за даними 

дозорних досліджень була приблизно однаковою, порівняно з результатами 

СЕМ поширення ВІЛ у цій ГПР в м. Києві (2,51%), а роком поспіль, у 2006 р., 

рівень інфікованості, оцінений за даними ДЕН вже у 2,8 разу перевищував 

показники СЕМ – 5,67 проти 1,99% відповідно (t = 2,47; p< 0,05).  

Отже, можна говорити, що м. Київ з-поміж інших дозорних міст, де 

проводились ДЕН, належить до територій з високим рівнем поширення ВІЛ-

інфекції серед осіб з венеричними хворобами, що побічно доводить високу 

активність передачі ВІЛ при гетеросексуальних контактах. Через 

нерегулярність проведення дозорних досліджень у цій ГПР не було можливості 

коректно оцінити тенденції розвитку епідемічного процесу ВІЛ-інфекції серед 

осіб з ІПСШ у м. Києві за результатами ДЕН. 

Наступною аналізованою ГПР були СІН, серед яких у м. Києві дозорні 

дослідження з 2005 р. здійснювались майже щорічно. Незважаючи на загальну 

в цілому схему проведення ДЕН, в окремі роки методичні підходи дещо 

відрізнялись. Зокрема, у 2008, 2009, 2011 та 2013 рр. дослідження проводились 

з використанням ШТ (на відміну від попередніх років, коли тестування 

здійснювали методом твердофазного ІФА), а залучення респондентів 

здійснювали за матеріальну винагороду за методологією RDS (responding driven 

sampling) – вибірки, що спрямовується респондентами, котра нині широко 

застосовується для оцінки поширення захворювань у важко доступних групах 

населення [85, 216]. Дозорні групи складали СІН, які споживали наркотики 

протягом будь-якого часу за минулі 12 місяців, незалежно від того, чи були 

вони під наглядом у наркологічному диспансері. Результати досліджень 

свідчать про те, що, починаючи з 2006 р., серед СІН у Києві спостерігалась 

виражена тенденція до зменшення рівня інфікованості ВІЛ, і середній темп 

зниження за період проведення вибіркових досліджень у рамках ДЕН склав-
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20,45%, а різниця між показниками 2005, 2006 та 2008 рр. у порівнянні з 2013 р. 

була достовірною – t = 7,9 (p< 0,001); t = 11,5 (p< 0,001); t = 6,8 (p< 0,005), 

відповідно. Але, як було зазначено, у дослідженнях 2005-2006 та 2008-2011 рр. 

застосовувались різні підходи. Так, у 2005-2006 рр. тестування проводили 

шляхом твердофазного ІФА відповідно до методичних рекомендацій [61], а 

дозорна група формувалась за принципом кластерної вибірки, методологія якої 

передбачала випадковий відбір не окремо взятих осіб, а груп осіб. У 2008-2013 

рр. АТ до ВІЛ виявляли за допомогою ШТ, а залучення учасників здійснювали 

за методологією RDS, яка є більш вдосконаленим варіантом сітьової вибірки 

«снігова куля» (snowball sampling – метод відбору учасників дослідження, коли 

збираються дані про декілька членів цільової групи населення, яких потім 

просять надати інформацію, необхідну для пошуку інших членів ГПР, яких 

вони знають). Обидва підходи не є репрезентативними, але часто вони є більш 

зручними для досліджень у важко досяжних групах населення, до яких, 

зокрема, належать і СІН [56, 74, 85]. 

За результатами ДЕН, проведеного у 2013 р., Київ був на 17 місці з-поміж 

інших 29 дозорних міст за рейтингом частоти виявлення антитіл до ВІЛ у СІН. 

При цьому рейтингове місце за результатами СЕМ поширення ВІЛ серед СІН 

було 24, і рівень поширеності ВІЛ-інфекції серед СІН за результатами ДЕН в 

столиці у 2005-2013 рр. у 1,3 разу перевищував цей показник, оцінений за 

результатами СЕМ (t = 7,14, p < 0,01). Достовірні розбіжності були також у 

2005 та 2006 рр. (рис. 4.8). В цілому ж, динаміка частоти виявлення АТ до ВІЛ 

у СІН, які мешкають в столиці, оцінена за результатами ДЕН та СЕМ, у 2005-

2013 рр. була односпрямованою, а коефіцієнт кореляції свідчив на користь 

сильного зв’язку між показниками (r = +0,62). 
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Рис. 4.8 Рівень інфікованості ВІЛ серед СІН та ЧСЧ, оцінений за 

результатами сероепідеміологічних і дозорних досліджень 

 

Серед СІН, які брали участь у дозорних біоповедінкових дослідженнях, 

понад 75% припадало на чоловіків. Починаючи з 2008 р., відбувається 

«постаріння» популяції СІН, і переважна їх більшість представлена особами 

віком старше 25 років (рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9 Розподіл ВІЛ-позитивних СІН за віком (відсоток від загальної 

кількості ВІЛ-позитивних осіб даної вікової групи), 2006 – 2013 рр. 
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Це ж простежується у наступні роки при аналізі оперативної інформації 

КМЦ СНІДу: найбільш ураженою віковою групу серед СІН є особи 30-39 років, 

які становлять переважну більшість пацієнтів цієї категорії, в той час як частка 

наркозалежних осіб віком від 20 до 29 років має чітку тенденцію до зменшення. 

Впродовж 2006-2013 рр. найшвидшими темпами зменшувалась доля ВІЛ-

позитивних СІН 15-19 років (Тсер. = -26,1%), старших за 50 років (-19,4%) та 

20-24 років (-13,9%) у загальній віковій структурі. Зміни у пропорції СІН віком 

25-29 та 40-49 років у бік зменшення були повільнішими, проте свідчили про 

виражену тенденцію – відповідно -8,4% та -7,9%, а віком 30-39 років – 

найповільнішими – Тсер. = -3,5% (помірна тенденція). 

Стаж вживання наркотиків >10 років мали понад 50% СІН; більше 80% 

рекрутерів ДЕН вказували, що не застосовували нестерильних шприців під час 

останньої ін’єкції; проте майже половина з них визнали, що отримували 

наркотик з наповненого шприца та не заперечували використання спільного 

посуду для приготування розчину для ін’єкцій. 

Таким чином, можна стверджувати, що в цілому результати ДЕН 

відображають загальну тенденцію поширення ВІЛ-інфекції серед СІН, а 

ін’єкційне споживання наркотиків все ще відіграє провідну роль у структурі 

шляхів передачі ВІЛ в Києві. Враховуючи той факт, що за результатами 

самозвітів СІН, які взяли участь у біоповедінкових дослідженнях 2013 р. у м. 

Києві, 30,1% (95% ДІ: 24,5–35,4) хворіли/хворіють на гепатит В, 60,1% (95% ДІ: 

54,3–65,8) – на гепатит С (за результатами серологічного дослідження, рівень 

інфікованості HCV склав 77,7%; 95% ДІ: 73,0–82,1), а 8,7% (95% ДІ: 5,5–12,2) 

не заперечували, що вони хворіли/хворіють на ТБ [55], епідемічна значимість 

осіб з цієї ГПР ще більше підвищується. 

Наступним фрагментом виконання роботи був аналіз результатів 

виявлення антитіл до ВІЛ у ЖКС; дослідження проводились в ті ж терміни, що 

і для СІН (див. табл. 4.3). За визначенням, комерційний секс – це будь-яка угода 

між двома та більше особами, метою якої є статевий акт в обмін на матеріальну 

винагороду. Термінологічно РКС визначаються як особи з високим рівнем 
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статевої активності, які надають сексуальні послуги за гроші або предмети, що 

є грошовим еквівалентом; комерційний секс у будь-якій формі існує в усіх 

країнах світу [76]. Отже, у дозорні групи залучались особи, які надавали секс-

послуги протягом будь-якого часу за останні 6 місяців кожного поточного року.  

Аналіз результатів серологічних досліджень 2005-2013 рр. не виявив 

односпрямованої тенденції до зниження або зростання рівня інфікованості ВІЛ 

(рис. 4.10), але показав суттєві розбіжності (більші, ніж в інших дозорних 

групах) у частоті виявлення АТ до ВІЛ серед ЖКС – від -0,9 до 34,5% в межах 

95% ДІ. Можна лише констатувати, що результати ДЕН 2005-2006 рр. були у 6 

раз нижчими за результати 2008-2011 рр., у в 2013 р. серопревалентність ВІЛ-

інфекції серед ЖКС м. Києва зменшилась, порівняно з 2011 р., у 12 раз. 

 
 

Рис. 4.10 Динаміка виявлення антитіл до ВІЛ у жінок, які надають 

сексуальні послуги за плату, за результатами дозорних досліджень в м. 

Києві, 2006-2013 рр. 

 

При зіставленні частоти виявлення АТ до ВІЛ серед ЖКС м. Києва з 

аналогічними показниками в інших дозорних містах України встановлено, що у 

2005/2006 рр. Київ був «посередині», у 2008-2011 рр. посів перші сходинки, а у 

2013 р. був серед регіонів з найменшими показниками частоти виявлення АТ до 

ВІЛ серед представниць аналізованої ГПР.  
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Лабораторні обстеження РКС у рамках проведення ДЕН, окрім 

тестування на АТ до ВІЛ, супроводжувались виявленням маркерів інфікування 

збудниками інших інфекцій. Так, наприклад, у 2013 р., за результатами 

інтегрованого біоповедінкового дослідження [54], питома вага РКС, які (за 

самодекларацією) хворіли на парентеральні вірусні гепатити В і С та ТБ за 

останні 12 місяців, була меншою, ніж за результатами ДЕН 2011 р., в той час як 

частка жінок, які хворіли на деякі ІПСШ, навпаки, значно більшою: на 

кандидоз – у 3,1 разу, на трихомоніаз – у 11,7 разу, на сифіліс – у 5,9 разу, на 

хламідіоз – у 23,8 разу, на генітальний герпес – у 26,6 разу, на гонорею – у 9,3 

разу (рис. 4.11). 

 
Рис. 4.11 Питома вага жінок комерційного сексу м. Києва, які хворіли 

на парентеральні вірусні гепатити, ТБ та ІПСШ за останній рік  

 

Отже, на відміну від результатів ДЕН минулих років, коли інфікування 

ВІЛ серед РКС столиці було обумовлене передусім споживанням наркотичних 

препаратів у ін’єкційний спосіб, у теперішній час ризик зараження ВІЛ для 

жінок цієї ГПР значною мірою посилюється активізацією статевого шляху 

передачі збудника інфекції та кофакторів, що його детермінують (супутні 

ІПСШ, стаж надання сексуальних послуг, непостійне використання бар’єрних 

засобів захисту, тощо). У переважній більшості ЖКС були представлені 
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жінками віком 20-29 років, які не перебували у шлюбі і не проживали зі своїми 

сексуальними партнерами; здебільшого з повною середньою або незакінченою 

вищою освітою; безробітні або з тимчасовими заробітками (основне джерело – 

секс за винагороду); середній вік початку надання сексуальних послуг за плату 

– 20 років. 

У 2009 р. вперше було паралельно проведено зв’язане біоповедінкове 

дослідження серед статевих партнерів СІН (які на момент обстеження самі не 

вживали наркотики) та клієнтів ЖКС. Поряд з тестуванням на АТ до ВІЛ зразки 

сироваток досліджували на маркери інфікування збудником сифілісу. Групу 

статевих партнерів СІН склали 57 осіб, серед яких у 21,0% були знайдені АТ до 

ВІЛ. При цьому, 1,5% СІН мали позитивний результат тесту на АТ до T. 

Pallidum, в той же час серед їх статевих партнерів осіб з серологічними 

ознаками сифілісу виявлено не було. Переважна більшість статевих партнерів 

СІН (понад 70%) була представлена жінками, які за віком, цивільним станом, 

освітою, родом діяльності майже не відрізнялися від СІН. За результатами 

опитування, протягом останніх 12 місяців найпоширенішими хворобами для 

них виявилися ГС, гонорея, ТБ. Незважаючи на те, що на момент обстеження 

сексуальні партнери СІН не споживали наркотики шляхом ін’єкцій, 36,8% з них 

не заперечували такий досвід будь-коли в житті. 

Серед клієнтів ЖКС (100 осіб) виявили 9 (9,0%) осіб з позитивним 

результатом тесту на АТ до ВІЛ, і, на відміну від СІН, рівень інфікування T. 

Pallidum ЖКС був суттєво меншим, ніж їх сексуальних партнерів – 0,4 проти 

9,0% (p<0,05). 

На початку 80-х років минулого століття ВІЛ-інфекцію/СНІД, як нову 

інфекційну хворобу, вперше було виявлено в середовищі чоловіків, які 

практикували сексуальні стосунки з чоловіками, і хворобу навіть називали 

«імунодефіцитом гомосексуалістів» [103, 156, 157]. Існують різні погляди щодо 

ролі ЧСЧ у ході ЕП ВІЛ-інфекції, але багатьма дослідженнями показано, що 

серед них рівень захворюваності вищий, ніж серед чоловіків гетеросексуальної 

орієнтації, які не споживають наркотики шляхом ін’єкцій [127, 170]. 
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Дослідження за методологією ДЕН серед ЧСЧ у Києві продемонстрували 

відносно високі показники поширеності ВІЛ, що збільшувались з року в рік – 

4,4→7,7→7,0→16,9% (Тсер.
пр. = +41,39%), і в 2013 р. частота виявлення АТ до 

ВІЛ серед представників цієї ГПР були найвищими з-поміж 28 дозорних міст (в 

середньому по дозорним містам – 5,28%). У той же час, рівень інфікованості 

ВІЛ ЧСЧ столиці, за результатами ДЕН 2009 р., був на рівні середнього для 13 

дозорних міст (7,16%), а в 2011 р. м. Київ, хоча й посідав 21 з 27 місць, але 

показник був у межах сигмального відхилення від середнього по всім дозорним 

містам (5,64%).  

За результатами інтегрованого біоповедінкового дослідження 2013 р., 

дослідна група була представлена ЧСЧ, які мешкали у Голосіївському (2,5%), 

Дарницькому (3,75%), Деснянському (1,75%), Дніпровському (3,0%), 

Оболонському (2,75%),Печерському (0,5%), Святошинському (3,75%), 

Солом’янському (2,5%) та Шевченківському (3,25%) районах столиці. 

40(10,0%) чоловіків були віком 16-19 років, 124 (31,0%) – 20-24 роки, 236 

(59,0%) – 25 років і старше. Переважна більшість з них ніколи не були 

одруженими (87,0%), лише одиниці перебували у зареєстрованому шлюбі 

(4,0%) або ж розлученими (9,0%); 71,0% з них за сексуальною орієнтацією 

віддавали перевагу виключно чоловікам, і 23,0% жили з чоловіками-

партнерами [11]. 

Частіше позитивні результати тестів на АТ до ВІЛ були в осіб 25 років і 

старше, ніж у чоловіків, молодших за 25 років. Так, у 2013 р. інфікованість ВІЛ 

ЧСЧ у віці до 25 років дорівнювала (13,1±1,7)% проти (18,9±2,0) серед ЧСЧ, 

старших за 25 років. У м. Києві показник інфікованості ВІЛ ЧСЧ, молодших за 

25 років, був у 4,4 разу вищим, ніж у середньому по Україні (3,0%).  

Завдяки впровадженню у м. Києві моделі надання консультативно-

діагностичних послуг особам із ризиком інфікування через гомосексуальні 

контакти щороку спостерігається поступове збільшення кількості обстежених 

та виявлених ВІЛ-інфікованих осіб у групі ЧСЧ. При цьому, результати ДЕН 

2007-2013 рр. в цілому продемонстрували нижчий рівень інфікованості ВІЛ 
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ЧСЧ, ніж матеріали СЕМ; в 2007 та 2011 рр. різниця між показниками була 

достовірною (відповідно, t = 2,67, p < 0,05 та t = 7,60, p < 0,001), а в 2013 р. 

частота виявлення АТ до ВІЛ у ЧСЧ за результатами ДЕН і СЕМ була 

практично однаковою (див. рис. 4.8). Одним з пояснень вказаних розбіжностей 

може бути той факт, що ЧСЧ, які брали участь у ДЕН, були широко охоплені 

профілактичними програмами (у 2011 р. – 67,8%, у 2013 р. – 82,0%) та мали 

базові знання щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу (у 2013 р. – 80,0%). У той же час 

доведено, що головною особливістю поведінки, що призводить до інфікування 

ВІЛ ЧСЧ, є велика кількість сексуальних партнерів та незахищений секс, що і 

обумовлює спрямованість профілактичних заходів у цій ГПР. 

У 2011 р. в м. Києві було проведене біоповедінкове дослідження серед 

200 заробітчан у рамках проекту «Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ-

інфекції серед українських трудових мігрантів як компонент епіднагляду за ВІЛ 

другого покоління», метою якого був моніторинг поведінки та вивчення 

поширеності ВІЛ-інфекції серед українських трудових мігрантів [3]. 

Дослідження проводилось у форматі вибірки за місцем і часом (TLS – time 

location sampling) – різновид кластерної вибірки, що дозволяє не тільки 

систематизувати процедуру відбору, але й прогнозувати об’єм вибірки в 

охопленому дослідженням місті [85]. Група обстежених осіб була представлена 

внутрішніми трудовими мігрантами, тобто громадянами України працездатного 

віку, які оплачуваною економічною діяльністю на території країни, мігруючи 

між її регіонами, населеними пунктами.  

Частота виявлення АТ до ВІЛ серед трудових мігрантів м. Києва склала 

(2,5±1,1)%, що у 8 раз перевищувало показник серопревалентності ВІЛ-інфекції 

серед загального населення. 60% з них були представлені особами чоловічої 

статі, і при цьому рівень інфікованості ВІЛ жінок-мігрантів був вищим, ніж 

серед чоловіків – (5,0±2,4)% проти (1,4±1,1)%. При цьому всі 4 ВІЛ-позитивні 

жінки вказали на численні незахищені сексуальні контакти, а з 2-х чоловіків з 

наявністю в крові АТ до ВІЛ один мав гомосексуальні контакти, а один вживав 

наркотики шляхом ін’єкцій. 
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В межах Києва мігранти-чоловіки працювали переважно на будівлях, 

водіями маршрутного транспорту, а жінки – в торгівлі. Про свій ВІЛ-

позитивний статус вони вперше дізнались після прибуття в Київ з інших 

регіонів України (головним чином, сільської місцевості). 

В наступному 2012 р. подібне дослідження було проведене серед 

зовнішніх мігрантів, включаючи осіб, які перебували на території України з 

метою здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності, іноземних 

студентів, які навчаються в місті, та біженців і шукачів притулку (n = 300). 

Найбільша кількість зовнішніх мігрантів приїздить до м. Києва з країн Східної 

Європи і Центральної Азії (32,0%), решта – з Азії і Тихоокеанії (29,6%), 

Ближнього Сходу і Північної Африки (25,0%) та інших регіонів. 

Більшість обстежених зовнішніх мігрантів припадала на осіб віком 20-24 

роки (32,3%) і переважали чоловіки, частка яких склала 65,7%. Проте у вікових 

групах від 30 років і старше біло більше жінок, серед яких переважали 

респонденти 30-39 років (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Статево-віковий розподіл зовнішніх мігрантів 

Вікова група (років) 
Чоловіки Жінки Всього 

n P±mp (%) n P±mp (%) n P±mp (%) 
15-19 4 2,03±1,00 8 7,77±2,64 12 4,00±1,13 
20-24 71 36,04±3,42 26 25,24±4,28 97 32,33±2,70 
25-29 41 20,81±2,89 8 7,77±2,64 49 16,33±2,13 
30-39 43 21,83±2,94 34 33,01±4,63 77 25,67±2,52 
40-49 28 14,21±2,49 17 16,50±3,66 45 15,00±2,06 
50 + 10 5,08±1,56 10 9,71±2,92 20 6,67±1,44 

Загалом 197 65,67±2,74 103 34,33±2,74 300 100 
 

Серед іноземних студентів переважали особи 20-24 років (понад 90%), а 

серед інших категорій – особи 25-29 років. 

Частота виявлення АТ до ВІЛ в іноземних мігрантів склала 0,33% (1 

випадок), що відповідає поширенню ВІЛ серед іноземних громадян, 

враховуючи дані СЕМ (0,24-0,40%). 
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Таким чином, на відміну від низки інших регіонів України, внутрішня та 

зовнішня трудова міграція поки що не відіграє суттєвої ролі у розвитку ЕП ВІЛ-

інфекції в м. Києві. Але останніми роками намітилась тенденція до збільшення 

числа осіб, взятих під медичний нагляд в КМЦ СНІДу з вперше в житті 

встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція, які тимчасово проживають в м. Києві в 

зв’язку з трудовою діяльністю. Серед поведінкових факторів ризику, що могли 

сприяти інфікуванню ВІЛ серед мігрантів, звертають на себе увагу численні 

незахищені сексуальні контакти (для жінок), гомосексуальні контакти та 

вживання наркотиків шляхом ін’єкцій (для чоловіків). 

 

 

4.3. Тріангуляційне дослідження особливостей розвитку епідемії ВІЛ-

інфекції в м. Києві 

 

Тріангуляція – процедура, яка дозволяє у відносно короткі терміни 

узагальнити, класифікувати та проаналізувати розрізнені й суперечливі 

кількісні і якісні дані, отримані з різних джерел інформації (зокрема, 

застосовують при вивчені важко досяжних груп). Спочатку визначається 

максимально великий перелік питань, а потім виділяються питання, на які 

можна знайти відповіді (дані, придатні для тріангуляції). Наступним етапом є 

збирання та узагальнення даних по кожному питанню з використанням 

максимально широкого кола можливих джерел даних (публікації в наукових 

виданнях і пресі, результати різних досліджень та ін.). Потім уся інформація 

підсумовується і обираються наскрізні для усіх джерел дані. Якщо дані 

підтверджуються декількома незалежними джерелами, то вони вважаються 

надійними. За необхідності формуються додаткові питання або розширюється 

перелік можливих джерел інформації [52, 67, 141, 147]. 

Основним питанням, що вивчалося у рамках тріангуляційного 

дослідження у м. Київ, було визначення особливостей розвитку епідемії ВІЛ-
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інфекції на сучасному етапі, що потребувало перевірки трьох висунутих 

гіпотез, а саме: 

• у місті спостерігається зниження інтенсивності ЕП в різних групах 

населення; 

• статевий шлях інфікування ВІЛ набуває все більшої актуальності та стає 

домінуючим; 

• ІПСШ є ключовим фактором, що прискорює поширення збудника на 

сучасному етапі розвитку ЕП ВІЛ-інфекції в м. Київ. 

 

 

4.3.1. Тріангуляційний аналіз даних для перевірки гіпотези щодо 

зниження інтенсивності ЕП в різних групах населення 

 

За даними СЕМ, у період 2008-2013 рр. зафіксовано зниження рівня 

інфікованості ВІЛ серед первинних донорів (код 108.1) та вперше 

протестованих вагітних (код 109.1) (див. рис. 5.1, 5.2). За рекомендаціями 

ВООЗ/ЮНЕЙДС, тенденції у поширеності ВІЛ серед даного контингенту 

відображають зміни поширеності ВІЛ серед загального населення [52]. 

Основний приріст кількості ВІЛ-позитивних осіб, вперше взятих під 

медичний нагляд у ЗОЗ, спостерігався у групах старшого віку (30-39 років, 40-

49 років, 50 років і старші), що може свідчити про переважну реєстрацію 

випадків давнього інфікування ВІЛ (рис. 4.12-4.13). 
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Рис. 4.12 Вперше зареєстровані 

випадки ВІЛ-інфекції серед 
чоловіків у різних вікових групах 

 
Рис. 4.13 Вперше зареєстровані 

випадки ВІЛ-інфекції серед жінок 
у різних вікових групах 

 

Встановлено, що на сучасному етапі розвитку епідемії ВІЛ-інфекції у м. 

Києві зростає частка осіб, взятих під медичний нагляд з вперше в житті 

встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції у ІІІ і ІV клінічних стадіях – з 22,3% у 

2008 р. до 52,7% у 2013 р., особливо серед тих, хто інфікувався ВІЛ внаслідок 

вживання ін’єкційних наркотичних речовин – з 60,1% до 84,3% серед чоловіків 

та з 37,4% до 45,8% серед жінок, відповідно. 

Як було зазначено, у 2013 р. зросла частка осіб, яким діагностовано ВІЛ-

інфекцію у І-ІІ стадіях, у порівнянні з попереднім 2012 роком (з 21,0% до 

47,3%), що може свідчити про покращення доступу до КіТ на ВІЛ-інфекцію та 

своєчасне взяття на облік ЛЖВ, або про можливий спалах інфікування ВІЛ у 

окремих групах населення. 

Зростання протягом 2008-2013 рр. у м. Київ кількості дорослих осіб, які 

звернулись за медичною допомогою та були обстежені на ВІЛ-інфекцію за 

наявності клінічних показань (код 113.2), з 8520 до 14283 та частки осіб за 

кодом 113.2 з наявністю АТ до ВІЛ серед усієї сукупності ВІЛ-позитивних осіб 
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(з 14,7% до 18,9%) підтверджує, що на сьогодні актуальною є проблема 

пізнього звернення ЛЖВ до медичних закладів. Оцінено, що у м. Києві майже 

кожна п’ята виявлена ВІЛ-позитивна особа була інфікована багато років тому і 

протягом тривалого часу могла слугувати джерелом збудника інфекції. Проте, 

на тлі поступового збільшення кількості ВІЛ-позивних осіб з клінічними 

ознаками ВІЛ-інфекції (з 573 осіб у 2008 році до 629 осіб у 2009 році), їх частка 

серед загальної кількості обстежених осіб за кодом 113.2  знижувалась у 

динаміці – з 6,7% у 2008 р. до 4,4% у 2009 р. (рис. 4.14).  

 

Рис. 4.14 Результати СЕМ за кодом 113.2 у м. Київ, 2008 – 2013 рр. 

 

Як зазначено у підрозділі 4.1., у період 2009-2013 рр. у м. Києві 

відбувалось зменшення як кількості виявлених ВІЛ-позитивних СІН (код 102), 

так і показника інфікованості ВІЛ серед СІН, що, ймовірно, побічно вказує на 

зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію у даній групі. 

Результати проведених у м. Києві дозорних (біоповедінкових) досліджень 

(див. підрозділ 4.2) вказують на високий рівень поширеності ВІЛ у основних 

групах ризику: СІН, РКС та ЧСЧ, при цьому в групі СІН даний показник 

поступово знижувався. В групі РКС показник поширеності ВІЛ був вищим, ніж 

в інших групах ризику, за винятком 2013 р., коли показник знизився в більше як 

у 12 разів у порівнянні з результатами попередніх дозорних досліджень. В групі 

ЧСЧ спостерігалося значне зростання рівня поширеності ВІЛ (рис. 4.15). 
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Рис. 4.15 Рівень поширеності ВІЛ серед СІН, РКС, ЧСЧ за результатами 

біоповедінкових досліджень у м. Києві (2007-2013 рр.) 

 

Змодельована дійсна захворюваність на ВІЛ-інфекцію в м. Києві, за 

результатами розрахунків у програмі «Спектрум», вказує на те, що за період 

2009-2013 рр. загальна кількість нових випадків інфікування скорочується, в 

першу чергу серед жінок загальної популяції та у групах СІН і РКС, в той час, 

розрахункова кількість нових випадків інфікування ВІЛ у групі ЧСЧ стрімко 

зростає та у 2013 р., ймовірно, сягала вже 58% від усіх нових випадків ВІЛ-

інфекції серед чоловіків (рис. 4.16, 4.17). 

 
Рис. 4.16 Розрахункова кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед 

загального населення м. Києва, 2009-2013 рр. 
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Рис. 4.17 Розрахункова кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед 

СІН, РКС, ЧСЧ м. Києва, 2009-2013 рр. 

 

Таким чином, можна підтвердити висунуту гіпотезу, що у м. Києві 

спостерігається поступове зниження інтенсивності ЕП ВІЛ-інфекції в окремих 

групах населення, обґрунтовуючи це наступними перехресними 

спостереженнями: 

1) Зниження рівня інфікованості ВІЛ серед донорів та вагітних 

(репрезентативного контингенту загального населення); 

2) Зростання кількості осіб, які проходять тестування на маркери ВІЛ за кодом 

113.2, а також осіб з вперше діагностованою ВІЛ-інфекцією у ІІІ-ІV 

клінічних стадіях та у старших вікових групах (39 років і старших), що може 

свідчити про давнє інфікування осіб, які виявляються у рамках СЕМ та 

обліковуються у ЗОЗ, як особи з вперше зареєстрованою ВІЛ-інфекцією; 

3) Скорочення частки ВІЛ-позитивних осіб, які мали досвід вживання 

ін’єкційних наркотиків, серед усіх обстежених на антитіла до ВІЛ у рамках 

СЕМ; 

4) Зниження рівня поширеності ВІЛ серед СІН і РКС, які переважно 

відповідали за зростання числа нових випадків ВІЛ-інфекції протягом всього 

періоду ЕП (за результатами біоповедінкових досліджень 2013 р.); 

5) Результати моделювання істинної захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 

даними програми «Спектрум» вказують на скорочення кількості нових 
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випадків інфікування ВІЛ у період 2009-2013 рр. як серед загального 

населення, так й серед осіб з таких ГПР, як СІН і РКС. 

Разом з цим, не можна відкинути альтернативну гіпотезу про те, що в м. 

Києві зафіксовано стрімке зростання інфікованості ВІЛ у групі ЧСЧ (за 

результатами біоповедінкових досліджень та моделювання). Крім того, 

викликає настороженість тенденція до зростання поширеності ВІЛ серед 

молодих СІН і ЧСЧ (за результатами ДЕН), що свідчить про існування умов для 

нових інфікувань та подальшого поширення ВІЛ серед даних контингентів 

населення та за їх межами. 

 

4.3.2. Тріангуляційний аналіз даних для перевірки гіпотези щодо 

набування все більшої актуальності статевого шляху інфікування ВІЛ  

 

За даними епідеміологічного спостереження 2009-2013 рр. відмічається 

суттєвий приріст нових зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції за рахунок 

чоловіків зі статевим шляхом інфікування, переважно внаслідок 

гетеросексуальних контактів. У цей же період кількість жінок, які інфікувалися 

ВІЛ статевим шляхом, зросла з 140 до 334 осіб. Значно зросла кількість взятих 

на облік ЧСЧ з вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції – з 17 осіб у 2009 

р. до 130 осіб у 2013 р. (рис. 4.18). 

 
Рис. 4.18 Кількість вперше зареєстрованих ВІЛ-позитивних жінок та 

чоловіків, які інфікувалися статевим шляхом, у м. Київ, 2008 – 2013 рр. 
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Протягом 2009-2013 рр. у м. Києві спостерігалось зростання кількості 

обстежених на серологічні маркери ВІЛ-інфекції та виявлених ВІЛ-позитивних 

осіб, які мали незахищені статеві контакти з ВІЛ-позитивними особами (код 

обліку 101), тобто були сексуальними партнерами ЛЖВ. При цьому, у 

визначений період такі випадки інфікування при статевому контакті з ЛЖВ 

становили дедалі більшу частку серед усіх випадків ВІЛ-інфекції, виявлених у 

м. Києві: 4,4%→5,9%→6,1%→6,6%→8,0%. 

Як вже було зазначено при аналізі першої гіпотези, щорічно зростає 

кількість виявлених ВІЛ-позитивних осіб серед тих, хто мав численні 

незахищені сексуальні контакти (код 105), та їх частка від усіх позитивних 

результатів тестування протягом 2009-2013 рр.: 

8,5%→7,6%→7,5%→9,5%→15,3%. 

Зростання кількості випадків інфікування ВІЛ статевим  шляхом може 

бути й наслідком передачі збудника в результаті незахищених сексуальних 

контактів з ВІЛ-позитивними СІН. Так, за результатами біоповедінкових 

досліджень, відсоток СІН у м. Київ, які завжди використовували презерватив зі 

своїми статевими партнерами протягом останніх 30 днів, у 2009 р. становив 

63%, у 2013 р. – лише 31%. Зважаючи на високий рівень поширення ВІЛ серед 

даної ГПР, ризикована сексуальна поведінка може призводити до численних 

заражень партнерів СІН, особливо за недостатнього доступу до профілактичних 

та лікувальних програм для представників ГПР. 

Ризикована поведінка РКС також може бути фактором, що веде до  

інфікування ВІЛ, як серед представниць цієї групи, так і серед їх сексуальних 

партнерів. Так, за результатами біоповедінкового дослідження 2013 р., лише 

48,8% РКС м. Києва завжди користувалися презервативом протягом останнього 

місяця під час вагінального сексу та 43,9% – анального сексу зі своїми 

клієнтами. Зважаючи на те, що в середньому одна РКС мала протягом 

останнього місяця більше 37 різних сексуальних партнерів, ризик інфікування є 

дійсно високим як для партнерів РКС, так і для самих представниць даної 

групи. Окрім цього, РКС мають значний ризик інфікування ВІЛ через досить 
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поширені у даній ГПР практики вживання наркотиків: майже половина РКС 

(48,4%) у 2013 р. зазначили досвід вживання наркотиків різних видів, а 9,3% – 

досвід ін’єкційного споживання наркотиків протягом останніх 12 місяців [54]. 

Однією з ГПР, що грає ключову роль у поширенні ВІЛ статевим шляхом, 

є ЧСЧ. Реальна кількість ВІЛ-позитивних осіб серед них значно більша, але 

високий рівень стигми та ймовірна бісексуальна поведінка не завжди 

дозволяють визначити дійсний шлях інфікування ВІЛ серед ЧСЧ. Разом з цим, 

варто відзначити можливу суттєву роль бісексуальних ЧСЧ у поширенні ВІЛ у 

м. Києві. Згідно з результатами біоповедінкових досліджень [11], 18,5% ЧСЧ 

самоідентифікували себе як бісексуали, при цьому більше половини з них 

(50,5%) будь-коли мали секс з жінками. Загалом ЧСЧ ведуть досить активне 

статеве життя, при чому чоловіки молодшого віку мають більше ризикованих 

сексуальних контактів – майже 40% ЧСЧ 15-24 років взагалі не 

використовували презерватив під час анального сексу або використовували 

його нерегулярно. 

Таким чином, можна підтвердити висунуту гіпотезу, що у м. Києві 

статевий шлях інфікування стає домінуючим, обґрунтовуючи це наступними 

положеннями: 

1) Зростання кількості осіб, взятих на облік з вперше встановленим діагнозом 

ВІЛ-інфекції, які інфікувалися статевим шляхом; 

2) Щорічне збільшення числа випадків ВІЛ-інфекції, що спричинені 

сексуальним контактом з ЛЖВ; 

3) Щорічне зростання кількості виявлених ВІЛ-позитивних осіб серед тих, хто 

мав численні незахищені сексуальні контакти; 

4) Ризикована сексуальна поведінка СІН може призводити до численних нових 

випадків ВІЛ-інфекції серед їх статевих партнерів; 

5) Існують значний ризик інфікування ВІЛ у групі РКС та їх клієнтів через 

наявні ризиковані сексуальні практики з багатьма клієнтами; 
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6) Бісексуальна поведінка ЧСЧ може призвести до збільшення кількості нових 

випадків ВІЛ-інфекції як серед представників даної ГПР, так й серед їх 

статевих партнерів – жінок. 

 

4.3.3. Тріангуляційний аналіз даних для перевірки гіпотези щодо 

ключової ролі ІПСШ у прискоренні поширення ВІЛ-інфекції 

 

Особи із ІПСШ не лише мають високий ризик інфікування ВІЛ внаслідок 

незахищених сексуальних контактів, але й наявність цих захворювань є 

фактором, що в декілька разів підвищує ризик передачі ВІЛ при незахищених 

статевих контактах [49, 51, 143]. 

Вже згадувалось, що активізація участі дерматовенерологічної служби у 

наданні послуги з КіТ на ВІЛ-інфекцію в останні роки в м. Києві дозволила 

суттєво покращити виявлення ВІЛ-позитивних осіб, які мають симптоми або 

захворювання на ІПСШ (див. рис. 5.6). Беручи до уваги дані медичного нагляду 

2013 року, коли вперше в Україні був введений до звітних форм показник 

інфікування ІПСШ серед усіх дорослих, які були зареєстровані з вперше 

встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, у м. Київ майже третина (27%) взятих на 

облік ВІЛ-інфікованих осіб вже мали супутні ІПСШ. 

Проведене у 2013 р. біоповедінкове дослідження [54] вказує на наявність 

різних ІПСШ серед РКС (рис. 4.19). 

 
Рис. 4.19 Результати опитування РКС щодо наявності захворювання на 

ІПСШ за останні 12 місяців (протягом 2013 р.) у м. Києві 
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Отже, висунута гіпотеза, що у м. Києві поширеність ІПСШ є одним з 

ключових факторів, який впливає на поширення ВІЛ інфекції, в цілому може 

бути підтверджена такими фактами: 

1) Зростання кількості ВІЛ-позитивних осіб серед пацієнтів 

дерматовенерологічних закладів; 

2) Третина ВІЛ-позитивних осіб, взятих на облік у 2013 р. з вперше 

встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, вже мали ІПСШ; 

3) Зростання частки СІН, котрі беруть участь у профілактичних програмах, які 

мають супутні ІПСШ, на тлі відносно невисокого рівня поширення ІПСШ 

серед РКС та ЧСЧ; 

4) Значна кількість РКС вказали на наявність ІПСШ різної етіології – від 2% 

(ГВ) до 41% (кандидоз). 

Таким чином, за результатами тріангуляційного дослідження встановлено 

зниження інтенсивності ЕП ВІЛ-інфекції, що може бути підтверджено 

перехресними даними з різних джерел, а саме: 

• знижуються рівні інфікованості ВІЛ в індикаторних групах населення (серед 

донорів та вагітних) та серед СІН (за результатами СЕМ);  

• збільшується кількість осіб, виявлених у ІІІ-IV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, 

тобто інфікованих раніше (за даними офіційної реєстрації);  

• зменшується показник поширеності ВІЛ-інфекції у ключових ГПР – СІН і 

РКС (за результатами біоповедінкових досліджень);  

• скорочується кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед загального 

населення, СІН і РКС (за результатами математичного моделювання). 
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РОЗДІЛ 5 

 

ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ 

ПОШИРЕННЮ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В М. КИЄВІ 

 

5.1. Ефективність заходів, спрямованих на запобігання поширенню 

епідемії ВІЛ-інфекції 

 

Ефективність профілактичних та протиепідемічних заходів, що 

здійснюються у рамках виконання Міської цільової програми (далі – Програма) 

з профілактики захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії 

на 2010-2013 роки (затверджена рішенням Київської міської ради від 15.07.2010 

р. №1266/4704), оцінюється на базі регіональних показників моніторингу і 

оцінки (МіО) [40], для яких встановлені базові та цільові значення. Проведено 

детальний аналіз регіональних показників у м. Києві і встановлено, що у 2012-

2013 рр. далеко не за всіма позиціями вони відповідали цільовим, а іноді навіть 

і базовим значенням (табл. 5.1 – 5.5). 

Аналіз результатів МіО щодо інтенсивності ЕП ВІЛ-інфекції (табл. 5.1) 

вказує, що окрім поширеності інфекції серед вагітних у 2013 р., показники або 

перебільшували регламентовані межі, або не досягали цільових значень. Тобто, 

можна констатувати, що ефективність профілактичних і протиепідемічних 

заходів у напряму впливу на інтенсивність ЕП ВІЛ-інфекції за 9-ма 

аналізованими показниками у м. Києві за 2013 р. була на рівні 11,11%. Як 

позитивну тенденцію слід відмітити зменшення поширеності ВІЛ серед 

вагітних до цільових значень (і, відповідно, зниження рівня вертикальної 

передачі ВІЛ), у 2013 р. показник був на рівні цільового – 0,40%, незважаючи 

на недосконалість системи первинної профілактики ВІЛ серед населення та, в 

першу чергу, серед жінок репродуктивного віку. 

 

 



136 
 

Таблиця 5.1 

Регіональні показники МіО при оцінюванні інтенсивності  

епідемічного процесу в м. Києві 
 

№ та назва показника 1 Базове 
значення2 

Цільове 
значення 

Поточні значення 
2012 р. 2013 р. 

№ 2. Поширеність ВІЛ-інфекції 
серед вагітних, % 0,75 0,40 0,68 0,40 

№ 3. Загальний рівень смертності 
серед ВІЛ-інфікованих осіб, на 100 
тис. населення 

8,9 < 8,9 8,9 10,6 

№ 5. Відсоток ВІЛ-позитивних осіб, 
які пройшли диспансерне обстеження 
на кінець року, серед загального 
числа ВІЛ-інфікованих осіб, які 
перебувають під диспансерним 
наглядом, % 

74,5 90,0 82,0 80,5 

№ 6. Поширеність ВІЛ-інфекції 
серед СІН, % 23,2 18,2 н/в 3 20,1 

№ 8. Поширеність ВІЛ-інфекції 
серед ПКС, які не є СІН, % 15,0 6,6 н/в 3 9,0 

№ 9. Поширеність ВІЛ-інфекції 
серед ПКС у віці до 25 років, які не є 
СІН, % 

7,3 5,0 н/в 3 5,6 

№ 10. Поширеність ВІЛ-інфекції 
серед ЧСЧ, % 7,7 < 7,7 н/в 3 16,5 

№ 11. Поширеність ВІЛ-інфекції 
серед ЧСЧ у віці до 25 років, % 2,4 < 2,4 н/в 3 11,1 

 
Примітка: У цій та таблицях 6.1.2, 6.1.5:  

1 Наведені лише показники, що оцінюються на регіональному рівні;  
2 Базові значення – за показниками 2009-2010 рр.;  
3 Показник не визначався, оскільки дані збираються 1 раз на 2 роки. 

 

У зв’язку з високим ризиком інфікування ВІЛ, вразливістю до ІПСШ, зі 

складністю доступу профілактичного сервісу до ЧСЧ на тлі загального 

неприйняття населенням даної категорії осіб, уявляється неможливим 

досягнути швидких позитивних результатів та цільових показників щодо цієї 

ГПР найближчим часом. Наслідком може стати подальше поширення ВІЛ у 

середовищі ЧСЧ та осіб, які практикують бісексуальні статеві стосунки. 
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З-поміж показників МіО щодо ефективності профілактики ВІЛ-інфекції 

серед загального населення на регіональному рівні оцінюється, зокрема, 

показник № 14 – відсоток загально-навчальних закладів (ЗНЗ), 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-інфекції (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Регіональні показники МіО при оцінюванні ефективності профілактики 

ВІЛ-інфекції серед осіб з груп ризику 
 

№ та назва показника 1 Базове 
значення 2 

Цільове 
значення 

Поточні значення 
2012 р. 2013 р. 

1 2 3 4 5 
№ 14. 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, % 

74,6 90 37,1 н/в 3 

№ 15. Відсоток СІН, які пройшли 
тестування на наявність антитіл до 
ВІЛ протягом останніх 12 місяців та 
знають свої результати, % 

29,4 >40,0 н/в 3 62,3 

№ 16. Відсоток ПКС, які пройшли 
тестування на наявність антитіл до 
ВІЛ протягом останніх 12 місяців та 
знають свої результати, % 

56,5 85,0 н/в 3 71,8 

№ 17. Відсоток ЧСЧ, які пройшли 
тестування на наявність антитіл до 
ВІЛ протягом останніх 12 місяців та 
знають свої результати, % 

51,0 65,0 н/в 3 61,4 

№ 19. Відсоток СІН, охоплених 
профілактичними програмами 4, % 63,2 >62,0 75,0 62,8 
№ 20. Відсоток ПКС, охоплених 
профілактичними програмами 4, % 46,8 > 45,0 44,0 60,0 
№ 21. Відсоток ЧСЧ, охоплених 
профілактичними програмами, % 50,9 > 15,0 31,5 28,2 
№ 23. Кількість розданих шприців 
на одного СІН за рік 56,0 >74,0 84,7 100,6 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 3 4 5 
№ 24. Відсоток СІН, які повідомили 
про використання стерильного 
ін’єкційного інструментарію під час 
останньої ін’єкції, % 

100 > 91,0 н/в 3 99,2 

№ 25. Відсоток СІН, які повідомили 
про використання презерватива під 
час останнього статевого акту, % 

41,6 > 60,0 н/в 3 61,8 

№ 26. Відсоток осіб, які протягом 
останніх 12 місяців надавали 
сексуальні послуги за плату та 
повідомили про використання 
презервативу під час статевого акту з 
останнім клієнтом, % 

91,0 > 90,0 н/в 3 93,8 

№ 27. Відсоток чоловіків, які 
використовували презерватив під час 
статевого акту із партнером-
чоловіком, % 

73,3 > 66,0 н/в 3 81,8 

 
Примітка: 4 – за даними програмного моніторингу 
 

У 2012 р. по м. Києву показник №14 склав 37,1%, що у 2,4 рази менше 

цільового значення (90,0%) та у 2,0 рази менше базового показника (74,6%), а 

за 2013 р. дані були відсутні. Отже, попри розроблені напрями Програми щодо 

розвитку системи інформування учасників освітнього процесу з проблем ВІЛ-

інфекції/СНІДу в системі загальної та спеціальної освіти, цей профілактичний 

напрям потребує подальшого вдосконалення та контролю реалізації на 

регіональному рівні. 

Профілактичні заходи, що спрямовані на ГПР, здійснюються у набагато 

більшому масштабі, ніж попередні (табл. 5.2), але у 2013 р. по більшості 

позицій показники по місту були меншими, ніж у 2012 р., і в цілому інтегрована 

ефективність профілактичних заходів по цьому блоку МіО за 11-ма 

показниками склала 81,82%. 

Оцінити заходи з профілактики ПМД допомагає показник № 28 – 

відсоток ВІЛ-позитивних дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями. У 

2012 р. у м. Києві цей показник становив 5,99% проти цільового показника 
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менше 2,0% та базового показника 5,39%. У 2013 р. вказаний відсоток 

зменшився до рівня 2,25%, наближаючись до цільового, що свідчить про 

адекватність профілактичних заходів у напряму профілактики ПМД. 

Показник № 29 (відсоток одиниць донорської крові, перевіреної на ВІЛ з 

гарантуванням якості) у 2013 р. дорівнював 100%, що повністю відповідає 

чинним нормативним документам. 

У напряму лікування ВІЛ-позитивних осіб заходи у 2013 р. виконані на 

80%. Лише за відсотком дітей з прогресуючою ВІЛ-інфекцією, які отримують 

АРТ, не було досягнуто цільового значення (табл. 5.3); за всіма оцінюваними 

параметрами показники 2013 р. перевищували аналогічні за 2012 р. 

Таблиця 5.3 

Регіональні показники МіО при оцінюванні ефективності надання 

лікувальної допомоги ВІЛ-позитивним особам  
 

№ та назва показника 1 Базове 
значення 2 

Цільове 
значення 

Поточні значення 
2012 р. 2013 р. 

№ 30. Відсоток дорослих з 
прогресуючою ВІЛ-інфекцією, які 
отримують АРТ, % 

67,7 > 80,0 91,3 90,0 

№ 31. Відсоток дітей з 
прогресуючою ВІЛ-інфекцією, які 
отримують АРТ, % 

95,2 100 93,5 95,3 

№ 32. Відсоток дорослих та дітей з 
ВІЛ-інфекцією/СНІДом, які 
отримують АРТ через 12 місяців 
після початку АРТ, % 

82,0 > 85,0 86,43 90,83 

№ 33. Відсоток ВІЛ«+» СІН, які 
отримують АРТ, % 37,5 > 37,5 87,1 71,7 
№ 34. Відсоток ВІЛ-позитивних 
осіб, хворих на ТВ, та які отримали 
лікування від ТВ та ВІЛ-інфекції, % 

37,0 > 35,0 42,7 61,9 

 

Розширення доступу СІН до замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) 

відображають показники № 35 і № 36 (табл. 5.4). У 2012 р. та 2013 р показник 

№ 35 був значно меншим, ніж передбачено (у 5,7 та 7,2 разу відповідно), проте 

все ж таки більшим за базове значення. У той же час, і в 2012, і в 2013 рр. 
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показник №36, навпаки, був більшим за цільове значення, а у 2012 р. 

перевищував базовий рівень. Станом на 01.01.2014 р., у м. Києві в програмах 

ЗПТ взяли участь 744 особи (на базі КМКНЛ «Соціотерапія» – 448 осіб, на базі 

КМКЛ №5 – 296 осіб), середній вік – 33,5 років, середній стаж вживання 

наркотичних речовин ін’єкційним шляхом – 13 років. 

Таблиця 5.4 

Регіональні показники МіО при оцінюванні ефективності розширення 

доступу СІН до замісної підтримувальної терапії 
 

№ та назва показника 1 Базове 
значення 2 

Цільове 
значення 

Поточні 
значення 

2012 р. 2013 р. 
№ 35. Відсоток осіб з опіоїдною 
залежністю, які отримують ЗПТ, % 1,2 18,1 3,2 2,5 
№ 36. Відсоток осіб з опіоїдною 
залежністю, які отримують ЗПТ; 
безперервно протягом останніх 12 
місяців, % 

84,1 70,0 85,9 76,1 

 

Наступний блок – показники, що відображають ефективність догляду та 
підтримки ВІЛ-позитивних осіб (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 
Регіональні показники щодо ефективності догляду та підтримки  

ВІЛ-позитивних осіб 

№ та назва показника 1 Базове 
значення 2 

Цільове 
значення 

Поточні значення 
2012 р. 2013 р. 

№ 37. Кількість дорослих ЛЖВ, 
охоплених послугами догляду та 
підтримки, % 

42,5 більше 
базового 63,9 69,5 

№ 38. Кількість дітей, уражених 
епідемією ВІЛ-інфекції, які 
отримали послуги догляду та 
підтримки, % 

85,6 більше 
базового 87,5 87,7 

 

Показник № 37 у 2012 р. склав 5389 осіб, у 2013 р. – 6492 особи, що у 

відсотковому еквіваленті перевищило базове і цільове значення. Також і 

показник № 38 був більшим, ніж рекомендоване цільове значення базового 



141 
 
рівня. Незважаючи на те, що вказане перебільшення є вкрай незначним, на 

нашу думку, слід розглядати його як позитивну тенденцію, що намітилась, у 

підвищенні ефективності догляду та підтримки ВІЛ-позитивних осіб різного 

віку у м. Києві. 

Обговорюючи аналіз результатів МіО, необхідно звернути увагу на те, що 

на сьогодні Програма не має цільового фінансування з міського бюджету. 

Фактично, фінансування здійснюється по галузі охорони здоров’я в рамках 

виконання Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я киян» на 2012-2016 

рр. за розділом XXI «Профілактика та лікування ВІЛ/СНІДу» (рішення 

Київради від 15.03.2012 р. №208/7545). Окремо фінансуються деякі заходи, що 

реалізується підрозділами Київського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей і молоді в межах їх статутних завдань. Оскільки регіональна 

Програма є невід’ємною складовою Загальнодержавної програми забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 

хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженої Законом України від 19 

лютого 2009 р. №1026-VI, її фінансування здійснюється в межах коштів, 

передбачених для реалізації з державного бюджету (КПКВК ДБ 2301370), та, 

крім інших джерел, передбачає фінансування з місцевого бюджету. За державні 

кошти (бюджетна програма «Забезпечення медичних заходів окремих 

державних програм та комплексних заходів програмного характеру») 

фінансуються також заходи з забезпечення безпеки донорства. Отже, основним 

джерелом цільового фінансового забезпечення заходів з протидії епідемії ВІЛ-

інфекції у м. Києві у 2013 р. був Державний Бюджет України, у той час як до 

2012 р. включно – ГФ для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, і 

питання адекватного фінансового забезпечення міської Програми залишилось 

не вирішеним. 

Особливо це позначилось на профілактичному напряму діяльності, на 

який у 2013 р. припадало 23,73% від загальної суми витрат – у 1,8 разів менше, 

порівняно з 2012 р. (43,67%). При цьому, профілактичні заходи за останні роки 

фактично забезпечувалися коштами грантів ГФ: 2011 р. – на 74,5%, 2012 р. – на 
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75,83%, 2013 р. – на 80,40%. Слід наголосити, що профілактичні заходи, 

відповідно до стратегії ГФ у боротьбі зі СНІДом, ТБ та малярією для країн з 

концентрованою стадією епідемії, були спрямовані переважно на населення з 

найвищим ризиком щодо інфікування ВІЛ (СІН, РКС, ЧСЧ). У той же час, 

заходи з первинної профілактики, які б мали забезпечувати втілення державної 

політики, спрямованої на інформування загального населення, формування 

навичок безпечної поведінки та здорового способу життя, у 2012 р. та 2013 р. 

фактично не фінансувались – 0,98 та 3,11% відповідно від загальної суми 

витрат відповідно. 

Існуюча ситуація призводить до подальшого втягування в епідемію 

загального населення, яке стає мішенню ВІЛ у зв’язку з низьким рівнем 

поінформованості щодо ризиків інфікування, насамперед, статевим шляхом.  

Можна констатувати, що внаслідок вкрай обмеженого фінансування 

заходів в рамках реалізації регіональної міської Програми не вдалось 

забезпечити належну відповідь на епідемію.  

 

 

5.2. Вдосконалення протиепідемічних і профілактичних заходів з 

протидії поширення ВІЛ-інфекції в м. Києві 

 

Аналіз результатів МіО відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції в м. Києві 

дозволив встановити, що на сьогодні існують труднощі у досягненні 

запланованих цілей регіональної Програми, насамперед в частині розбудови 

системи первинної профілактики, що матиме негативні наслідки як для 

здоров’я населення, так й для прогнозу соціально-економічного навантаження. 

Профілактичний напрямок діяльності, залучених до протидії епідемії 

організацій та структур, досі спрямований, головним чином, на вирішення 

проблем з особами з ГПР, в той час як епідемія поступово поширюється в бік 

загального населення. Активізація статевого шляху передачі ВІЛ, загроза 

генералізації епідемії, значна кількість представників ГПР та недостатні успіхи 
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у контролі за поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу у місті визначають необхідність 

перегляду, вдосконалення та оптимізації заходів щодо профілактики і боротьби, 

розробки концепції, принципів і технологій їх впровадження та ефективної 

роботи в умовах мегаполісу. 

Профілактичні і протиепідемічні заходи мають бути комбінованими та 

спрямованими на усі три ланки ЕП ВІЛ-інфекції: джерело збудника інфекції, 

механізм його передачі та сприйнятливе населення. 

Заходи у напряму впливу на джерело збудника інфекції. Численними 

дослідженнями показано, що недіагностовані особи з ВІЛ-інфекцією є 

основними джерелами збудника інфекції, які підтримують широку циркуляцію 

ВІЛ та високу інтенсивність ЕП. Інфікована ВІЛ людина залишається джерелом 

збудника інфекції протягом всього життя, і ВІЛ може передаватися 

сприйнятливій особі на всіх стадіях захворювання, але найвірогідніше передача 

відбувається від ВІЛ-позитивного хворого в інкубаційному періоді та періоді 

первинних проявів захворювання [19]. Таким чином, вдосконалення заходів 

впливу на джерело збудника інфекції в столиці має реалізуватися у наступних 

напрямах: 

1. Розширення серологічних обстежень визначених груп населення, 

передусім, ГПР, у тому числі із застосуванням ШТ [63]. Оскільки на сьогодні 

можна констатувати концентровану стадію епідемії ВІЛ-інфекції в м. Києві, 

серологічні обстеження (серологічний нагляд) повинні супроводжуватися 

поведінковими дослідженнями (поведінковий нагляд), і не тільки в ГПР, а 

також у групах-містках (статеві партнери СІН, РКС, ЧСЧ) [95, 98]. 

2. Епідеміологічний нагляд за ВІЛ-інфекцією необхідно 

«комплексувати» з наглядом за ІПСШ та іншими хворобами, що є маркерами 

ризику ВІЛ-інфекції та мають подібні механізм, шляхи, фактори передачі 

збудників інфекції, спільні ГПР. Це обґрунтовується ускладненням епідемічної 

ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу поширенням інших соціально-небезпечних 

хвороб: ТБ, ІПСШ, гепатитів В і С.  
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3. Доцільно активно залучати широкі верстви населення до тестування 

на маркери ВІЛ-інфекції. 

Розрив природного та штучного парентерального механізму передачі 

ВІЛ передбачає основні заходи, спільні для профілактики парентеральних 

інфекцій в цілому: (а) попередження випадків післятрансфузійного / 

післятрансплантаційного інфікування та передачі збудника у ЗОЗ при 

проведенні інших лікувально-діагностичних та профілактичних інвазивних 

маніпуляцій; (b) запобігання внутрішньо-лікарняному поширенню серед 

пацієнтів та медичних працівників (що безпосередньо пов’язано з активним 

виявленням недіагностованих хворих); (с) попередження інфікування при 

проникаючих пошкодженнях шкіри (ін’єкції наркотиків, нанесення татуювань, 

пірсинг, манікюр, педикюр тощо); (d) зниження ризику інфікування статевим 

шляхом; (е) попередження зараження у сімейних вогнищах інфекції; (f) 

попередження передачі від матері до дитини тощо. 

При ВІЛ-інфекції перелічені заходи добре охарактеризовані та мають 

свою специфіку, що відображено у літературі [70, 71, 113, 198, 204]. Але, з 

оглядом на результати МіО в м. Києві, можна виділити окремі заходи, що 

потребують вдосконалення та підвищеної уваги: 

1. Підвищення рівня охоплення диспансеризацією ВІЛ-позитивних осіб. 

2. Розширення доступу до тестування на маркери інфікування ВІЛ та 

профілактичного сервісу представників ГПР (СІН, ЧСЧ, РКС). Здійснення 

заходів щодо більшого забезпечення доступу СІН до ЗПТ, безкоштовних 

реабілітаційних програм. 

3. Збільшення зусиль щодо профілактики ПМД. 

4. Ініціювання проведення роботи з лікарями-інфекціоністами та гінекологами 

щодо підвищення якості збору даних епідеміологічного анамнезу пацієнтів та 

вагітних при взятті їх на диспансерний облік. 

5. Використання при обстеженні на маркери інфікування ВІЛ вагітних тест-

систем, що дозволяють виявляти одночасно антигени і АТ до ВІЛ [195] з метою 

виявлення жінок у періоді сероконверсійного вікна. 
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6. Залучення до тестування на маркери інфікування ВІЛ статевих партнерів 

вагітних із запровадженням відповідного коду обстеження (код 117). 

7. Збільшення обсягів медичних та соціальних послуг для ВІЛ-позитивних 

киян. 

8. Розширення мережі КД (на сьогодні в Києві їх 4). 

9. Запровадження тренінгів з питань інфекційної безпеки серед працівників 

закладів індустрії краси (косметологів, перукарів, майстрів манікюру, 

педикюру, татуажу); організація моніторингу і контролю за дотриманням 

заходів інфекційної безпеки в цих закладах. 

10. Проведення епідеміологічного розслідування нових випадків ВІЛ-інфекції. 

Щодо заходів, спрямованих на сприйнятливе населення, то через 

відсутність засобів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції на сьогодні можна 

говорити лише про неспецифічну. Це, по-перше, своєчасне виявлення, 

лікування та диспансерне спостереження за хворими. По-друге, це 

опосередковане попередження поширення ВІЛ шляхом кваліфікованого 

інформування населення з метою досягнення безпечної поведінки, що 

виключає ризик інфікування ВІЛ (вірусами парентеральних гепатитів, 

збудниками ІПСШ тощо). Слід зауважити, що через відсутність адекватних 

знань та навичок щодо здорового способу життя постійно оновлюється 

контингент осіб, які формують групи найвищого ризику щодо інфікування ВІЛ, 

а також збільшується чисельність ключових груп-містків (статевих партнерів 

СІН, клієнтів ЖКС, статевих партнерів ЧСЧ). 

Передусім, йдеться про первинну профілактику, спрямовану на роботу 

серед населення, що не відноситься до груп високого ризику інфікування ВІЛ 

(як було показано вище, ефективність первинних профілактичних заходів в м. 

Києві є низькою і практично не фінансується). Головною цільовою групою для 

первинної профілактики є молодь, оскільки її уразливість пов’язана з 

відсутністю адекватної інформації про ВІЛ-інфекцію/СНІД, її розрізненістю та 

безсистемністю, часто – з неможливістю поєднати знання щодо реального 
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ризику з необхідністю безпечної та відповідальної поведінки. У цьому плані 

необхідно впровадити наступні заходи: 

1. Збільшити обсяг кампаній в засобах масової інформації, соціальної реклами 

та акцій, спрямованих, зокрема, на: 

- Формування стійкої мотивації до здорового способу життя. 

- Прийняття нових моделей поведінки (відтермінування сексуального 

дебюту; зменшення кількості статевих партнерів; постійне користування 

презервативами; відмова від наркотичних речовин, алкоголю, тютюну тощо). 

- Розвиток системи інформування учасників освітнього процесу з 

проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу та ІПСШ в системі загальної та спеціальної 

освіти. 

- Пропагування регулярного тестування на серологічні маркери ВІЛ-

інфекції. 

- Формування толерантного ставлення до представників уразливих груп 

населення, ВІЛ-позитивних осіб, їх найближчого оточення та інших. 

- Залучення до волонтерського руху у сфері пропаганди здорового 

способу життя. 

2. Збільшити кількість осіб, залучених до профілактичної роботи, за рахунок 

фахівців (медичних працівників, педагогів, психологів, соціологів та інших) та 

волонтерів (фахівців різного профілю; батьків; осіб, які зіткнулися з проблемою 

ВІЛ-інфекції; молоді).  

Заходи вторинної профілактики спрямовані на роботу з людьми, які 

мають ризиковану поведінку і, відповідно, підвищений ризик інфікування ВІЛ. 

Згідно з результатами МіО у 2012-2013 рр., найбільшу увагу потребують 

профілактичні заходи серед таких ГПР, як СІН та ЧСЧ. Встановлено, що 

затримки, які на сьогодні виникли з набором пацієнтів на програму ЗПТ, 

відбулися через ряд причин, серед яких, окрім браку фінансування, 

недостатність кваліфікованих лікарів-наркологів. Отже, на сучасному етапі 

розвитку ЕП ВІЛ-інфекції в столиці (концентрована стадія епідемії) вкрай 

необхідне підвищення рівня професійних знань та додаткової теоретичної й 
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практичної підготовки лікарів наркологічної служби міста з профілактики ВІЛ-

інфекції. Такий підхід дасть можливість не тільки знизити ризик поширення 

інфекції серед СІН, але й потрапляння її до інших груп населення. В умовах 

обмежених ресурсів навчання медичних працівників можна проводити і в 

дистанційному форматі, режимі online. 

Налагодження ВІЛ-сервісних послуг для ЧСЧ в умовах їх стигматизації 

та дискримінації через особливості сексуальної поведінки, дасть можливість не 

лише забезпечити надання необхідних послуг, але й створити доброзичливе 

середовище для впровадження подальшої профілактичної роботи як серед їх 

близького оточення, так й серед загального населення. 

Тож, слід виділити такі основні компоненти вторинної профілактики: 

1. Створення умов для максимального охоплення скринінгом на маркери ВІЛ та 

ІПСШ (у тому числі позагенітальних форм) осіб, які відносяться до ГПР, та 

забезпечення їх максимального охоплення профілактичними програмами, що 

враховують специфіку поведінкових ризиків кожної групи. Як можливий 

методологічний підхід – розвиток мережі центрів медико-соціальних 

профілактичних послуг для представників ГПР із впровадження сучасної 

ефективної моделі профілактичної роботи, базуючись на найкращому 

міжнародному та національному досвіді. 

2. Розширення доступу СІН до програм ЗПТ; збільшення обсягів та підтримка 

профілактичних програм, спрямованих на зниження ризиків інфікування 

чоловіків насамперед серед чоловіків, які практикують гомо,- та бісексуальні 

статеві стосунки. 

3. Привернення уваги органів місцевої влади до необхідності сприяння та 

створення належних умов для реалізації заходів з вторинної профілактики на 

регіональному рівні та забезпечення їх сталості. 

Третинна профілактика направлена на роботу з людьми, залученими до 

епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Заходи включають лікування та реабілітацію 

хворих з метою поліпшення якості життя, а також максимальне зменшення 

поширення ВІЛ серед їх оточення. В рамках третинної профілактики 
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здійснюється диспансерне спостереження в центрах СНІДу за участю ВІЛ-

сервісних неурядових організацій. У рамках третинної профілактики в столиці 

необхідно активізувати діяльність у таких напрямах: 

1. Покращити якість післятестового консультування при встановлені ВІЛ-

позитивного статусу (в т.ч. чоловікам зі статевим шляхом інфікування – ЧСЧ, 

«прихованим» ЧСЧ та бісексуальним чоловікам). 

2. Підвищити рівень охоплення диспансерним спостереженням осіб, яким за 

результатами скринінгу було підтверджено ВІЛ-інфекцію у т.ч. для 

забезпечення своєчасного призначення АРТ. 

3. Підвищити рівень послуг для ВІЛ-позитивних СІН та ЧСЧ в частині медико-

соціального супроводу (кейс-менеджменту). 

4. Розширити доступ населення до АРТ, у т.ч. у рамках реалізації стратегії 

«АРТ як профілактика».  

5. Формувати серед ЛЖВ навички безпечної поведінки щодо інфікування 

збудниками ІПСШ та вірусами парентеральних гепатитів. 

6. Широко впроваджувати інформаційно-освітні програми серед медичних 

працівників, спрямованих на створення доброзичливого середовища для ЛЖВ у 

ЗОЗ. 

Таким чином, незважаючи на суттєві досягнуті успіхи у профілактичній 

роботі з попередження поширення ВІЛ-інфекції в м. Києві та зменшення 

негативних наслідків епідемії на населення, існує ціла низка питань, що 

потребують нагального вирішення, і більшість з них представлені у даному 

підрозділі. Підхід до вдосконалення профілактичних заходів має ґрунтуватися 

на принципах цілісності та комплексності, що передбачає поєднання 

соціальних, освітніх, медичних та психологічних заходів. Такий підхід 

ґрунтується на комплексності проблеми ВІЛ-інфекції з її не тільки медичними, 

але й економічними, політичними, соціальними, культурними та 

психологічними аспектами. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ВІЛ-інфекція/СНІД заслуговує на особливу увагу через її повсюдну 

поширеність, обумовлену високим ризиком передачі збудника інфекції як 

природними (перинатальний, статевий, горизонтальний) та штучними (медичні 

й немедичні парентеральні втручання) шляхами; тривалий хронічний перебіг; 

розвиток важкої СНІД-асоційованої патології; несприятливий прогноз щодо 

виліковування від СНІДу; відсутність засобів специфічної імунопрофілактики 

тощо. Ці далеко не повні характеристики сприяють тому, що суспільство зазнає 

величезних соціально-економічних збитків, а епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу 

залишається однією із найбільш актуальних медико-соціальних проблем 

людства. За оцінками UNAIDS, на кінець 2013 р. у світі мешкали 35 (від 33,2 до 

37,2) млн. ЛЖВ, та було зареєстровано 2,1 (1,9-2,40) млн. нових випадків 

інфікування ВІЛ. В цілому, за весь час епідемії інфікувалися ВІЛ 75 млн. людей 

(63-89), і, попри те, що з 2001 р. число нових випадків ВІЛ-інфекції 

скоротилось на 33%, за останні три десятиріччя ВІЛ забрав більше 30 млн. 

людських життів [32]. 

Нині Україна займає одне з перших місць серед країн Європи за кількістю 

ВІЛ-позитивних осіб. За даними ДУ «Український центр контролю за соціально 

небезпечними хворобами МОЗ України», за період 1987-2014 рр. серед 

громадян України зареєстровано 264489 ВІЛ-позитивні особи, 75577 хворих на 

СНІД та 35425осіб померли від захворювань, зумовлених СНІД; у ЗОЗ країни 

на обліку знаходилось 137390 ВІЛ-позитивних громадян України (322,5 на 100 

тис. населення), у тому числі 33279 хворих на СНІД (77,8 на 100 тис. 

населення) [25]. 

Для України є характерною територіальна нерівномірність поширення 

ВІЛ-інфекції/СНІДу. Найбільш ураженими є Одеська, Дніпропетровська, 

Миколаївська, Донецька області та м. Київ, де показники захворюваності на 

ВІЛ-інфекцію перевищують середній аналогічний показник у цілому по країні 
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[25]. Вказані розбіжності зумовлені, передусім, загальними соціально-

економічними та політичними чинниками, а також притаманними кожному 

окремому регіону специфічними факторами. Можна стверджувати, що для 

кожного територіального суб’єкту України характерний регіональний варіант 

розвитку ЕП ВІЛ-інфекції/СНІДу, оскільки епідемія ВІЛ-інфекції гетерогенна й 

динамічна навіть у межах однієї країни.  

Незважаючи на багаторічну розробку проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу в 

Україні та наявні досягнення, дійсне поширення, основні прояви ЕП, частота 

реалізації різних шляхів передачі ВІЛ та інші параметри, що характеризують 

ЕП, все ще вивчені недостатньо. Зокрема, це стосується сегменту нозогеографії, 

у даному випадку – регіональних особливостей епідеміології інфекції. У 

вітчизняній літературі останніх років достатньо повно висвітлені питання 

діагностики, клініки й лікування ВІЛ-інфекції, організації охорони здоров’я у 

регіональному розрізі, проте епідеміологічна складова крайової патології 

вивчена недостатньо; можна лише послатися на дослідження, проведені в 

Північно-Західному Причорномор’ї (на прикладі Одеській області) [27, 31] та в 

Закарпатській області [66]. Вивчення епідеміологічних особливостей 

поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу у такому великому місті як Київ, кількість 

мешканців якого офіційно наближається до 3 млн., а перебіг ЕП 

підпорядковується сукупності епідеміологічних, соціальних та економічних 

чинників, є вкрай важливим, оскільки дозволяє розробити, вдосконалити і 

впровадити в умовах мегаполісу науково обґрунтовані напрями боротьби у 

комплексі з протиепідемічними, клініко-діагностичними, профілактичними, 

організаційно-правовими заходами. 

Виходячи з викладеного, були здійснені дослідження, мета яких полягала 

у вивченні епідеміологічних особливостей поширення ВІЛ-інфекції в м. Києві, 

визначенні кількісних і якісних характеристик ЕП та оптимізації 

профілактичних і протиепідемічних заходів.  

Епідеміологічний аналіз захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 1987-2013 

рр. дозволив встановити, що протягом цього періоду в м. Києві офіційно 
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зареєстровано (кумулятивно) 13996 випадків ВІЛ-інфекції, померло 1596 ВІЛ-

позитивних осіб (1357 – від СНІД-індикаторних захворювань). Загальне число 

ВІЛ-позитивних осіб, які перебувають під медичним спостереженням в КМЦ 

СНІДу, станом на 01.01.2014 р. становило 9945 осіб, у тому числі 562 дитини 

віком до 14 років. З діагнозом «СНІД» на обліку перебуває 1841 особа, з них 50 

дітей. Показник поширеності ВІЛ-інфекції склав 346,9 на 100 тис. населення, 

поширеності СНІДу – 64,2 на 100 тис. населення. 

У кількісному плані еволюція ЕП ВІЛ-інфекції в столиці пройшла шлях 

від виявлення одиничних випадків захворювання серед іноземних студентів у 

1987 р. до понад тисячі випадків щороку, починаючи з 2005 р. У 1988-1996 рр. 

на рік офіційно реєстрували 10-60 нових випадків ВІЛ-інфекції; у 1997-2004 рр. 

– від 100 до 700, у 2005-2013 рр. – від 1000 до 1300 випадків.  

Динаміка і тенденції захворюваності на ВІЛ-інфекцію в м. Києві в цілому 

відповідали аналогічним по Україні. Так, на першому етапі повільного розвитку 

ЕП випадки інфікування асоціювались із статевою передачею збудника при 

гетеросексуальних контактах (80%). Основними ураженими ВІЛ віковими 

групами населення були особи 20-39 років, співвідношення чоловіків і жінок 

було пропорційним. Основну ГПР щодо інфікування ВІЛ складали особи з 

незахищеними статевими контактами (початкова стадія епідемії). Після 1995 р., 

коли ВІЛ потрапив у середовище СІН, відбулося стрімке зростання 

захворюваності і кількості виявлених ВІЛ-позитивних осіб, заражених при 

внутрішньовенному введенні наркотиків; співвідношення інфікованих 

чоловіків та жінок складало 4:1, і більшість киян з вперше виявленою ВІЛ-

інфекцією були віком 20-29 років. Починаючи з 1999 р., намітилась тенденція 

до деякого зменшення питомої ваги СІН у структурі хворих та інфікованих ВІЛ 

осіб, проте інтенсивність ЕП все одно значною мірою обумовлював 

«ін’єкційний» шлях передачі збудника інфекції (концентрована стадія епідемії). 

У 2008 р. в середньому по Україні питома вага статевого шляху передачі почала 

перебільшувати долю штучного парентерального, в той же час у м. Києві 

більший відсоток осіб, інфікованих статевим шляхом, порівняно із 
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«ін’єкційним», вперше був зареєстрований у 2012 р., тобто відповідний 

«перехрест» відбувся на 4 роки пізніше. Якщо по Україні тенденція до 

приросту/зниження пропорції статевого та «ін’єкційного» шляхів передачі ВІЛ 

в багаторічній динаміці була приблизно однаковою, то в столиці частка 

статевого шляху інфікування збільшувалась значно швидше, ніж зменшувалась 

доля «ін’єкційного». Відповідно до існуючих критеріїв [59], такий перерозподіл 

став початком четвертого, сучасного етапу розвитку епідемії ВІЛ-інфекції, і 

може бути передвісником «виходу» її за межі ГПР у загальну популяцію та 

ознакою початку генералізації.  

Перебіг ЕП ВІЛ-інфекції у м. Києві у динаміці 2005-2013 рр. 

характеризувався помірною тенденцією до зростання рівня захворюваності, 

порівняно з попередніми роками (від 39,1 до 46,1 на 100 тис. населення; +1,3%). 

У цей же час для України збільшення кількості нових випадків ВІЛ-інфекції 

відбувалось більшими темпами (+5,8% – тенденція виражена). 

Звертає на себе увагу нерівномірність захворюваності та поширеності 

ВІЛ-інфекції в межах адміністративних районів міста. Високі рівні вказаних 

показників були в районах з високим рівнем наркоманії. Розбіжності в 

епідеміологічних показниках по регіонах міста пояснюються також 

неоднаковим розвитком інфраструктури, забезпеченості консультативно-

діагностичними послугами, ефективності диспансерного спостереження й 

соціальної підтримки ВІЛ-позитивних осіб в окремих районах, розширенням 

новобудов, міграцією тощо. 

Найбільш уражені ВІЛ-інфекцією вікові групи на сьогодні – особи віком 

25-49 років, на долю яких за останні 10 років припадало в середньому 65,0% від 

загального числа нових випадків інфікування ВІЛ. Але останніми роками в м. 

Києві відбувається зміщення «епіцентру» ЕП ВІЛ-інфекції на старші вікові 

групи (і в цілому в столиці змінюється демографічний склад населення в бік 

представників населення більш старшого віку). Це свідчить про частіше 

виявлення пацієнтів на пізніх стадіях хвороби та реєстрацію випадків давнього 

інфікування. Особливо це стосується ВІЛ-позитивних осіб, старших за 50 років, 
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представлених переважно чоловіками, інфікування яких ймовірно відбулось 10-

20 років тому статевим шляхом (гетеросексуальним). Більша їх частка береться 

під медичний нагляд на фоні важкого імунодефіциту та наявності СНІД-

індикаторних хвороб. 

Внаслідок першої потужної хвилі поширення ВІЛ серед населення міста у 

1995-2001 рр., впродовж останніх 10-15 років відбувається поступове 

збільшення кількості осіб, в яких хвороба набуває ознак СНІДу з переходом у 

ІІІ-IV клінічну стадію. Так, до 2014 р. вперше брали під медичний нагляд понад 

70% таких хворих (через пізню діагностику ВІЛ-інфекції та/або пізнє звернення 

за медичною допомогою). Як наслідок, зростають показники смертності, що є, 

у певному сенсі, індикаторами ефективності лікування, догляду, диспансерного 

спостереження, своєчасної діагностики тощо. Натомість, починаючи з 2014 р., 

спостерігається певне переважання осіб з вперше встановленим діагнозом ВІЛ-

інфекції у І-ІІ стадіях хвороби. 

На початковому етапі розвитку ЕП ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Києві (до 

1996 р.) було зареєстровано лише 4 випадки смерті від СНІДу. Щорічно 

смертність ВІЛ-позитивних киян (як і жителів інших регіонів) зростала, що 

асоціювалося як з факторами, не прямо пов’язаними з ВІЛ-інфекцією 

(самогубства, нещасні випадки, передозування наркотиків, соматичні 

захворювання, тощо), так і з пізньою діагностикою та початком лікування. Про 

несвоєчасність діагностики та першого виявлення випадків ВІЛ-інфекції у 

пізніх стадіях повідомляють й автори з інших країн (у середньому по країнах 

Західної Європи – 33%), наголошуючи на втрачених можливостях лікування, 

підвищенні рівня смертності [104, 118, 158]. За оцінками [120], в Іспанії 

затримка в діагностиці спостерігається у 45-67% хворих; в Австралії – 25,6% 

[169]; Тайвані – 47% [159]; Південній Кореї – 41% [160]. 

Не зважаючи на розширення доступу до АРТ, смертність від СНІДу в м. 

Києві залишається високою, і найвищою вона була в 2012 р. (7,5 на 100 тис. 

населення). За даними міського наукового інформаційно-аналітичного центру 

медичної статистики, доля ВІЛ-інфекції в структурі смертності від інфекційних 
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та паразитарних хвороб у 2011-2013 рр. зросла з 29,9 до 36,1%. У 2013 р. м. 

Київ посів 9 рейтингове місце серед регіонів країни за рівнем смертності від 

СНІДу. При цьому вперше кількість смертей, зумовлених СНІД, була істотно 

меншою, ніж спричинених іншими захворюваннями і станами. Але у більшості 

ЛЖВ летальний наслідок наступив в результаті прогресування ВІЛ-інфекції: 

2005 р. – 68,5%, 2009 р. – 86,6%, 2013 р. – 63,0%. За даними літератури, у низці 

країн світу (наприклад, Франція, Канада, Тайвань) також зменшується число 

випадків смерті безпосередньо від СНІДу на тлі зростання значимості, 

наприклад, онкопатології, захворювань печінки, серцево-судинної системи, 

нетипових мікобактеріозів тощо [104-107, 109, 173, 174, 208]. Статево-вікова 

структура померлих практично не змінювалась впродовж років спостереження. 

Переважна їх більшість у всіх вікових групах, починаючи з 2005 р., припадала 

на чоловіків (у середньому 72,9%), з максимальною пропорцією серед осіб 25-

49 років на момент смерті. Але протягом останніх років прослідковується 

тенденція до збільшення числа померлих віком після 50 років.  

Інтенсивність ЕП інфекційних хвороб обумовлена його рушійними 

силами. При соціально значимих і соціально обумовлених інфекціях саме 

соціальні фактори (вторинні, або опосередковані рушійні сили [8, 35]) у 

більшому ступені визначають кількісні і якісні зміни у ході ЕП, здійснюючи 

вплив на його безпосередні рушійні сили – механізм, шляхи і фактори передачі 

збудника інфекції. У роботі зроблено наголос на шляхах передачі ВІЛ, оскільки 

вони зазнали найбільшого впливу як побічних, так і цілеспрямованих 

соціальних факторів, як в м. Києві, так і в цілому в Україні. 

На сьогодні з-поміж шляхів передачі ВІЛ головну роль відіграють 

статевий та парентеральний при споживанні наркотиків в ін’єкційний спосіб. 

Попри майже повсюдну тенденцію (принаймні у розвинених країнах світу) до 

скорочення пропорції випадків ВІЛ-інфекції, пов’язаних з ін’єкціями 

наркотиків, цей шлях передачі все ще не втрачає своєї актуальності, і у регіоні 

СЄЦА епідемія переважно підтримується за рахунок поширення ВІЛ серед осіб 

з ГПР, значною мірою – серед СІН [39]. За матеріалами доповіді 2013 р. 
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Управління ООН по боротьбі з наркотиками та організованою злочинністю 

(UNODC), в Україні поширеність ВІЛ-інфекції серед СІН вдвічі перевищує 

середній світовий показник (11,5%) і є одним з найвищих у Європейському 

регіоні [220].  

Слід зазначити, що у СІН ВІЛ-інфекція виявляється частіше в більш 

занедбаних випадках, ніж в осіб зі статевим шляхом передачі ВІЛ; вони можуть 

бути інфіковані збудниками інших хвороб, що передаються через кров 

(гепатитів В, С, Дельта), бактерійних інфекцій; мати ураження печінки, 

алкогольну та комбіновану залежність, отруєння наркотиками, глибокі 

ураження судин, психічні розлади тощо [119, 186, 210, 219]. За результатами 

досліджень, понад 50% осіб з ІІІ-ІV стадіями хвороби на момент встановлення 

діагнозу ВІЛ-інфекції і майже 70% з числа померлих за рік були саме СІН. 

Причинами їх смертей, крім чинників, безпосередньо пов’язаних з 

прогресуванням ВІЛ-інфекції та наявності ТБ, були захворювання печінки, 

рідше – передозування наркотичних речовин та суїциди, що відповідає 

загальній тенденції [1, 173, 207]. 

Протягом 2008-2012 рр. рівень інфікованості ВІЛ серед СІН м. Києва (в 

середньому 27,8%) був достовірно (p<0,01) у 2,3 разу вищим, ніж в Україні в 

цілому (12,0%); так саме, частка СІН серед загальної кількості ВІЛ-позитивних 

осіб в столиці достовірно перевищувала середньоукраїнський показник: 43,5 

проти 31,3% (p<0,001). Поширеність наркотичної залежності була більшою 

майже у 2 рази: 327,1 проти 170,4 на 100 тис. населення, відповідно. Але рівні 

реєстрації нових випадків наркозалежності м. Києві були дещо нижчими, ніж в 

Україні: 10,5 проти 12,2 на 100 тис. населення. За результатами кореляційного 

аналізу, зв'язок між захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та інфікованістю ВІЛ СІН 

в Україні був зворотним, достовірним, на рівні 70-90%, у м. Києві кореляція, 

також будучи зворотною, виявилась слабкою (10-30%). В цілому для України 

СІН поступово починають втрачати свою роль як провідна ГПР, відповідальна 

за широке й стрімке поширення ВІЛ-інфекції, але залишається доволі суттєвий 

потенційний контингент для поширення ВІЛ серед представників цієї ГПР. 
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Високі достовірні асоціації між захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та кількістю 

нових випадків наркотичної залежності, між рівнем інфікованості ВІЛ та 

часткою СІН серед загальної кількості ВІЛ-позитивних осіб і захворюваністю 

на наркоманію у столиці є відображенням тривалішого збереження 

домінуючого значення «ін’єкційного» шляху передачі ВІЛ, порівняно з рядом 

інших територій. 

Однією з негативних ознак розвитку ЕП ВІЛ-інфекції на сучасному етапі 

є формування ще однієї доволі великої ГПР – сексуальних партнерів СІН. 

Останніми роками в м. Києві (як і в інших регіонах України) відзначається 

зростання практики змішаного споживання ін’єкційних та неін’єкційних 

наркотиків [127, 170], тоді як відомо, що споживання наркотиків у будь-який 

спосіб тісно пов’язане з безпекою сексуальних контактів, оскільки багато видів 

психоактивних речовин (у тому числі й алкоголь), впливають на здатність 

людини зробити вибір у бік безпечної сексуальної поведінки, і модель 

небезпечної сексуальної поведінки СІН та їх статевих партнерів все ще активно 

підтримують інтенсивність ЕП ВІЛ-інфекції. 

На тлі збільшення епідемічної значимості статевого шляху передачі ВІЛ в 

Україні відмічається тенденція до зростання частки випадків інфекції, 

пов’язаних із зараженням при гомосексуальних контактах серед ЧСЧ: від 0,9% 

у 2006 р. до 18,8% у 2013 р. Теж саме спостерігається і в м. Києві, але у більш 

значних пропорціях – від 2,6 до 36,4%, і «швидкість» приросту частки випадків 

зараження ВІЛ серед ЧСЧ у 2005-2013 рр. в місті була більшою, ніж при 

гетеросексуальних контактах: +23,9% на рік проти +5,3% на рік.  

За матеріалами Національної оцінки ситуації з ВІЛ/СНІДу в Україні на 

початок 2013 р. [4, 24], оціночна чисельність ЧСЧ в Україні становить 175750 

осіб у віці від 15 до 59 років (1,7% від чоловічого населення країни). У м. Києві 

кількість ЧСЧ оцінюють у 36300 осіб, а вірогідне число ВІЛ-позитивних серед 

них – у понад 2,5 тисячі, тоді як офіційно зареєстровані лише 177 осіб; рівень 

охоплення профілактичними програмами ЧСЧ становить лише 31,5%. На нашу 

думку, така ситуація може сприяти подальшому поширенню ВІЛ статевим 
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шляхом як у середовищі ЧСЧ, так і серед осіб, які практикують бісексуальні 

стосунки, та, відповідно, загального населення міста. Цілком очевидно, що у 

зв’язку зі зростанням епідемічної ролі статевого шляху передачі ВІЛ, 

сексуальна поведінка набуває значення однієї з важливіших детермінант 

поширення ВІЛ-інфекції. Існують різні погляди щодо ролі ЧСЧ у ході ЕП ВІЛ-

інфекції, але багатьма дослідженнями показано, що серед них рівень 

захворюваності вищий, ніж серед чоловіків гетеросексуальної орієнтації (які до 

того ж не споживають наркотики шляхом ін’єкцій) [127, 170]. 

Серопревалентність ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ варіює від 3,0% у країнах 

Середнього Сходу та Північної Африки до 25,4% у регіоні Карибського 

басейну, і в теперішній час цій ГПР приділяється пильна увага з позиції 

впровадження профілактичних програм щодо запобігання поширення ВІЛ 

серед них та контактних осіб, так званих bridging population – груп-«містків», 

зв’язуючих груп, груп-провідників [101, 145, 171]. 

Обговорюючи питання статевого шляху інфікування ВІЛ, вважаємо за 

доцільне простежити спільні тенденції у розвитку ЕП ВІЛ-інфекції та деяких 

ІПСШ (сифіліс, гонококова інфекція, трихомоніаз) з урахуванням активності 

шляхів передачі ВІЛ. За даними вітчизняних фахівців, наша країна за рівнем 

поширеності ІПСШ займає одне з провідних міст в Європі, незважаючи на 

поступове щорічне зниження показників захворюваності, що реєструється [50]. 

У м. Києві захворюваність на вказані ІПСШ у 2005-2012 рр. була меншою, ніж 

в Україні; на відміну від позитивної епідемічної динаміки захворюваності на 

ВІЛ-інфекцію, при ІПСШ вона знижувалась з вираженими темпами, 

найшвидше – для сифілісу (-17,7%). Оскільки ВІЛ та збудники ІПСШ часто 

уражають представників спільних ГПР та вікових груп населення, вважають, 

що венеричні хвороби є індикатором поширення ризикованої сексуальної 

поведінки [7]. Відповідно, кількісні параметри ЕП ІПСШ (частіше говорять про 

сифіліс) мали б корелювати із рівнем захворюваності на нові випадки ВІЛ-

інфекції. Разом з цим, кореляційна залежність між показниками захворюваності 
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на ВІЛ-інфекцію та обрані ІПСШ у часі як в Україні, так і в м. Києві була 

зворотною. 

Найважливішими факторами, що впливають на поширення ВІЛ-інфекції 

та ІПСШ на індивідуальному рівні, є соціальні, демографічні, поведінкові, 

біологічні; на популяційному – економічні, демографічні, організаційні та 

поведінкові характеристики [97]. Цілком очевидно, що поширенню ВІЛ та 

збудників ІПСШ сприяють урбанізація, міграція, рівень матеріального статку, 

надання медичної допомоги тощо [12, 46, 47]. Але, припускаючи 

епідеміологічні паралелі між ВІЛ-інфекцією та іншими ІПСШ, доцільно 

зупинитися на факторах індивідуального рівня і, по-перше, на віковій структурі 

хворих. Доведено, що статеві стосунки, розпочаті у підлітковому віці, є 

нетривалими, з частою зміною сексуальних партнерів (у тому числі з ГПР), 

нерозбірливістю у зв’язках тощо [97, 194]. При цьому місцевий імунітет 

підлітків недостатньо сформований для захисту від зараження збудниками 

ІПСШ [46], і початок статевого життя у пізнішому віці розглядають як один з 

«профілактичних» елементів [33, 97]. В Україні, за даними [33, 50], серед 

підлітків 14-17 років з активним статевим життям широко розповсюджена 

гонорея; 16,9% респондентів-підлітків повідомили про початок статевого життя 

у віці до 15 років [34]. З оглядом на це, слід звернути увагу, що в м. Києві 

найбільш ураженими ВІЛ є сексуально активні молоді люди; зростає кількість 

жінок, зараження ВІЛ яких відбулось в більш ранньому віці, ніж чоловіків. 

Доречно навести результати попередніх досліджень (не увійшли в роботу): 

серед осіб 15-19 та 20-24 років АТ до ВІЛ частіше знаходили в жінок, ніж у 

чоловіків, а від 25 років – навпаки. Згідно з даними літератури, в Україні 

подібні відмінності характерні і для вікової структури захворілих на сифіліс 

[44] та гонорею [43]. Обговорюючи цей фрагмент, наведемо матеріали ДУ 

«Республіканський центр гігієни, епідеміології та громадської охорони 

здоров’я» Республіки Білорусь за 2011 р., відповідно до яких що гендерна 

перевага у бік жінок пов’язана з демографічними факторами (жінок серед 

населення більше, ніж чоловіків), фізіологічними (жінки більш уразливі до 



160 
 
зараження ВІЛ при сексуальних контактах, ніж чоловіки) поведінковими 

(розбіжності у рівнях сексуального ризику) тощо. Звісно, ступінь впливу 

кожного з цих факторів потребує окремого вивчення. 

Ризик зараження збудниками ІПСШ на індивідуальному рівні також 

пов’язують із сімейним, соціальним, освітнім статусом [164]. Відповідно до 

отриманих результатів, АТ до ВІЛ достовірно частіше виявляли у неодружених 

киян, порівняно з одруженими – 7,2 проти 4,3% (p<0,01), непрацюючих, 

порівняно з працюючими – 6,5↔5,4% (p<0,05), із середньою спеціальною 

освітою проти осіб з вищою освітою – 7,3↔ 4,5% (p<0,01). 

Виявлена зворотна залежність між захворюваністю на сифіліс, гонорею, 

трихомоніаз та активністю статевого шляху передачі ВІЛ. На нашу думку, це є 

дещо парадоксальними, оскільки ефективність передачі збудників «класичних» 

ІПСШ при сексуальних контактах вища, ніж ВІЛ, і активізація статевого шляху 

передачі, скоріше, мала б відобразитись на зростанні числа випадків ІПСШ 

бактерійної та протозойної етіології, ніж ВІЛ-інфекції. На цьому тлі 

продемонстрований достовірний прямий сильний зв’язок між активністю 

«ін’єкційного» шляху передачі ВІЛ та захворюваністю на сифіліс, гонококову 

інфекцію та трихомоніаз у місті. Зазначене дозволило припустити високий 

ступень ймовірності формування захворюваності на ІПСШ, зокрема на сифіліс, 

за рахунок реалізації як статевого, так і парентерального шляху передачі 

збудника інфекції серед СІН та їх сексуальних партнерів. 

Обговорюючи наведені дані, слід зупинитися на декількох моментах. По-

перше, зниження захворюваності на ІПСШ, що реєструється, може бути 

відбитком неповного обліку, оскільки, навіть у розвинених країнах приблизно 

50% і навіть більше випадків ІПСШ з різних причин залишаються 

нерозпізнаними і не підпадають під державний облік («відтік» у сферу 

приватної та тіньової медицини тощо); в Україні, на думку фахівців, офіційно 

реєструють лише 10-40% від реальної кількості випадків ІПСШ [50]. Вільний 

доступ до антибіотиків, наявність популярної літератури та інтернет-сайтів 

щодо лікування ІПСШ сприяють самолікуванню і, знову ж таки, відтоку 
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хворих, неповній реєстрації [43, 193, 197]. Отже, відсутність паралельних 

тенденцій у динаміці захворюваності на ВІЛ-інфекцію та венеричні хвороби 

може пояснюватись неповним обліком як ІПСШ, так і ВІЛ-інфекції. Крім цього, 

при ІПСШ спостерігається доволі високий відсоток одужування, на відміну від 

накопичення випадків ВІЛ-інфекції в популяції. Враховуючи епідеміологічний 

синергізм [46] між ВІЛ-інфекцією та ІПСШ й кофакторний вплив збудників 

ІПСШ на передачу ВІЛ, логічно припустити збільшення комплексного медико-

соціального та економічного тягаря цих інфекцій, що диктує необхідність 

розроблення комплексних профілактичних заходів [137, 144]. 

До 2001 р. показник вертикальної трансмісії ВІЛ в м. Києві становив 

45,8%, але після впровадження АРТ стрімко зменшувався. Впродовж останніх 

років збільшується число дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками, які 

пізно звернулися до жіночої консультації для постановки на облік по вагітності. 

Але, завдяки запровадженню профілактичних програм, проведенню активної 

інформаційної роботи та налагодженню соціального супроводу ВІЛ-позитивних 

жінок, вдалось стабілізувати та суттєво знизити рівень вертикальної трансмісії 

ВІЛ – від 26% у 2001 р. до 1,5% у 2013 р., що відповідає визначеним критеріям 

оцінки ефективності програми профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ (< 

2%) та показникам розвинених країн світу – 0,6-6,0% [86, 110, 117, 181, 185]. 

ВІЛ-інфекція представлена, головним чином, СНІД-асоційованими 

патологічними станами, серед яких суттєва роль належить ОІ – вторинними 

захворюваннями, що розвиваються в осіб з імунодефіцитами. Частіше 

етіологічними чинниками ОІ є умовно-патогенні збудники, котрі не 

викликають хвороби в імунокомпетентних осіб, але можуть бути викликані й 

патогенними агентами, наприклад, M. tuberculosis. У міру поглиблення 

ураження імунної системи у ВІЛ-позитивних осіб розвиваються захворювання, 

які включають в себе як ОІ, так і інші хвороби інфекційної та неінфекційної 

природи, які суттєво впливають на тривалість, якість життя та смертність ЛЖВ 

[96, 148]. В м. Києві в останні роки на долю ОІ припадає не менше 90% від всієї 

СНІД-асоційованої вторинної патології. За період 2005-2012 рр. у середньому 
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лише 2,6% ВІЛ-позитивних осіб не мали ОІ, і їх частка зменшувалась у 

динаміці.  

Перше місце серед ОІ посідає ТБ. Понад 60% хворих на ВІЛ/ТБ 

звертаються за медичною допомогою на пізніх стадіях розвитку інфекційного 

процесу, переважно ВІЛ-інфекції. Протягом 2006-2013 рр. щорічно 

реєструвалось від 40 до 191 летальних випадків серед пацієнтів з ко-інфекцією 

ВІЛ/ТБ. Частка таких померлих в загальній структурі летальності ВІЛ-

позитивних пацієнтів зросла з 45,5% в 2006 р. до 65,7% в 2011 р., а в 2013 р. 

склала 62,2% (понад 70% – СІН). За результатами кореляційного аналізу, у 

зростанні кількості осіб з поєднаною патологією ВІЛ/ТВ найбільший внесок 

належить саме ВІЛ-інфекції (p<0,01). За даними міжнародних експертів, серед 

41 країни з важким тягарем ВІЛ/ТБ у 2004-2012 рр. Україна (поруч із Анголою, 

Бразилією, Конго, Індонезією, Лесото, Мозамбіком, Сьєра Леоне, Південною 

Африкою, Суданом, Того, В’єтнамом та деякими іншими) посідала місце в 

останній третій групі за показником зниження кількості смертей, пов’язаних з 

ТБ, серед ЛЖВ (менше 25%). Але є і більш оптимістичні дані – у зазначеному 

переліку країн лише чотири, у тому числі Україна, у 2012 р. досягли охоплення 

АРТ серед ВІЛ-позитивних осіб, хворих на ТБ, на рівні не менше 50% [136]. 

У структурі інших ОІ провідні слід зазначити бактеріальні (12,1%), 

грибкові (5,1%) інфекції, токсоплазмоз мозку (4,7%), пневмоцистну пневмонію 

(2,9%) герпетичну (1,6%), ЦМВ-інфекцію (1,2%). Подібні дані були 

представлені й клініцистами ДУ «ІЕІХ» [37]: за останні 3 роки у 10 раз 

збільшилася частка ВІЛ-позитивних хворих з токсоплазмозом мозку (від 0,2-03 

до 2,1-2,8%), майже в 4 рази зросла питома вага ЦМВ-інфекції (2,0%), більше 

як у 2 разу – герпетичної інфекції (3,3%). 

Наші та наведені вище дані значно відрізняються від аналогічних у 

розвинених і навіть не дуже розвинених країнах світу у бік перевищення. У 

нещодавній роботі [208] оцінено, що з 1982 по 2008 р. у різних країнах світу 

серед ВІЛ-позитивних осіб інцидентність пневмоцистної пневмонії в 

середньому зменшились у 2,0-15,6 разів, церебрального токсоплазмозу – у 1,2-
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8,0. У США 27,4% дорослих пацієнтів серед осіб з вперше виявленим діагнозом 

СНІДу мали принаймні одну ОІ, найчастіше – пневмоцистну пневмонію 

(12,2%) та ТБ (5,3%) [91, 92]. У 30,4% ВІЛ-позитивних осіб у Непалі провідною 

ОІ був ТБ (30,4%), у 14,3% – кандидоз, по 3,6% припадало на пневмоцистну 

пневмонію та криптококову інфекції [175]. У Тайвані частіше реєстрували 

кандидоз, пневмоцистну пневмонію та ТБ, кількість випадків яких суттєво 

зменшувалась, паралельно з розширенням ВААРТ [108]. У Польщі, через 5 

років після запровадження ВААРТ, знизилася захворюваність на СНІД, а 

найпоширенішими ОІ стали грибкові інфекції і ТБ [178]. Тобто, на сьогодні з ОІ 

ми маємо картину, майже характерну для країн Суб-Сахарської Африки та 

Південно-Східної Азії у період до широкого впровадження АРТ [151, 152, 172]. 

Переважно прихований хід ЕП ВІЛ-інфекції утруднює оцінку його 

дійсної інтенсивності, адекватне планування й проведення профілактичних і 

протиепідемічних заходів. Об’єктивно оцінити епідемічну ситуацію 

допомагають дані сероепідеміологічних досліджень, що базуються на аналізі 

частоти визначення специфічних маркерів у зразках сироваток/плазми крові 

(АТ до ВІЛ та антигенів ВІЛ). Частота виявлення маркерів розраховується на 

обстежуваний контингент, але може бути екстрапольована і на групи 

населення, не охоплені обстеженням [84]. На цьому й базується такий 

методичний підхід як СЕМ, що полягає у моніторингу змін захворюваності у 

певних групах або серед населення в цілому шляхом визначення змін у 

поширеності маркерів інфікування ВІЛ за результатами серологічного 

скринінгу. Контрольними показниками, як правило, вважають результати 

обстеження донорів та вагітних (фоновий рівень, епідеміологічний фон). 

Середній багаторічний показник інфікованості ВІЛ донорів в м. Києві за 

2009-2013 рр., так саме, як і в Україні в цілому, становив 0,12%; частота 

виявлення АТ до ВІЛ зменшувалась у часі, але у 1,5 разу повільніше, ніж в 

Україні, і була більшою серед первинних донорів (0,16%). Майже щорічно 

реєструвалися поодинокі позитивні результати виявлення АТ серед кадрових 

донорів біологічних матеріалів. Рівень інфікованості ВІЛ вагітних за 2009-2013 
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рр. у м. Києві склав 0,38 проти 0,28% по Україні, а серед вперше обстежених 

під час вагітності – 0,58 проти 0,47% по Україні (21 місце за рангом). Можна 

констатувати зниження рівня інфікованості ВІЛ серед вагітних у столиці, як і в 

більшості регіонів: лише в Закарпатській та Чернівецькій областях була 

позитивна динаміка виявлення АТ до ВІЛ серед цієї групи вагітних в 

середньому за 5 років (помірне й виражене зростання), а у Вінницькій та 

Львівській областях – стала тенденція. 

Рівень інфікованості ВІЛ серед СІН за 5 років (2009-2013 рр.) в 

середньому склав 22,0% (у 183 разу частіше, ніж донорів крові та 58 разів – 

вагітних, p<0,0001) і знизився у 4,6 разу (від 32,6 до 7,1%). В загальному 

рейтингу м. Київ посідав передостаннє 26 місце, поступаючись м. Одесі.  

Частота виявлення АТ до ВІЛ серед ЧСЧ мегаполісу протягом 2012-2013 

рр. достовірно зменшилась, порівняно з попередніми 2010-2011 рр. – 18,1 проти 

32,2% (p<0,01). Натомість, збільшилась інфікованість ВІЛ осіб з симптомами 

або хворих на ІПСШ – в середньому за 2009-2013 рр. у 6,41 (у 53 та 17 разу 

більше, ніж в індикаторних групах донорів та вагітних, відповідно, p<0,001) 

проти 1,48% по Україні. Столиця поступалася лише Кіровоградській області за 

частотою виявлення АТ до ВІЛ серед вказаної групи, і в місті спостерігалась 

виражена тенденція до зростання частоти виявлення АТ до ВІЛ (у 13,9 разу 

швидше, ніж в середньому по країні), найшвидше – впродовж 2012-2013 рр.  

Серед осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду (результати 

2013 р.) рівень поширення ВІЛ-інфекції в м. Києві, за показником виявлення 

АТ до ВІЛ, склав 0,8% – у 2,7 разу більше, ніж по Україні – 0,3%. 

Серед осіб, які перебувають в МВП, частота виявлення АТ до ВІЛ з року 

в рік коливався в межах 20,0-30,0%, майже на середньому рівні інфікованості 

СІН. Цілком очевидно, що це значною мірою обумовлено соціальним статусом, 

характером поведінки, умовами утримання та обмеженим доступом до програм 

профілактики цих осіб, а також обмеженим доступом до послуг з КіТ на ВІЛ. 

«Пенітенціарна» ВІЛ-інфекція (ТВ, ГВ і ГС, ІПСШ) активно обговорюється в 

літературі, є серйозною проблемою більшості країн світу [187]. 
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За даними СЕМ, в місті поступово зростає частка позитивних результатів 

виявлення АТ до ВІЛ серед осіб з клінічними показаннями – 5,4% у 2008 р., 

4,2% у 2013 р. Але вважаємо, що кількість обстежень таких осіб є 

недостатньою, що створює умови для формування прихованого резервуару 

ВІЛ, збільшенню ризику професійного та внутрішньо-лікарняного інфікування 

тощо. У цілому ж, аналіз результатів скринінгу на АТ до ВІЛ у рамках СЕМ в 

місті свідчить про активну циркуляцію збудника інфекції не тільки серед 

представників ГПР, але й серед решти категорій населення. 

Ще одним методичним підходом, що дозволяє отримати детальнішу 

інформацію щодо інтенсивності та параметрів ЕП ВІЛ-інфекції є дозорні 

епідеміологічні дослідження [69], що регулярно здійснювались в м. Києві 

протягом 2003-2013 рр. серед таких цільових (дозорних) груп як: вагітні, 

пацієнти з симптомами та хворі на ІПСШ, СІН, ЖКС та ЧСЧ. Поширеність ВІЛ 

серед осіб з ІПСШ дозволяє оцінити активність статевого шляху передачі ВІЛ 

при гетеросексуальних контактах; серед СІН – при ін’єкціях наркотиків; ЖКС – 

як статевого, так і штучного парентерального шляху передачі ВІЛ; ЧСЧ – 

статевого при гомосексуальних контактах; вагітних – реалізацію різних шляхів 

передачі ВІЛ серед загального населення[140, 196]. 

Через нерегулярність проведення ДЕН серед осіб з ІПСШ не було 

можливості коректно оцінити тенденції розвитку ЕП ВІЛ-інфекції у цій ГПР у 

м. Києві. За результатами 2005 р., середній по дозорним містам показник 

виявлення АТ до ВІЛ склав 6,32% з розкидом від 0% у Сумах та Харкові до 

24,5% у Миколаєві, і м. Київ був серед регіонів з найменшими рівнями 

інфікованості ВІЛ осіб з ІПСШ (2,86%), а у 2006 р. (5,67%) – серед територій з 

найвищими, поряд з мм. Одесою, Херсоном (середній показник по Україні – 

3,85%, від 0 до 5,70%). 

Серед СІН ДЕН проводили регулярно, і результати свідчать про виражену 

тенденцію до зменшення рівня інфікованості ВІЛ серед СІН, починаючи з 2006 

р. У 2005 й 2006 рр. м. Київ був серед регіонів з найвищою частотою виявлення 

АТ до ВІЛ (48,8 та 41,2%) поряд Сімферополем, Миколаєвом, Житомиром, 
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Полтавою, Одесою, Вінницею, а у 2008 та 2009 рр. – з проміжними 

показниками (40,7 і 25,6%).  

Звертає на себе увагу невідповідність показників інфікованості ВІЛ, 

оцінених за результатами СЕМ і ДЕН. Так, за результатами ДЕН 2013 р., 

інфікованість ВІЛ серед СІН в середньому по Україні склала 19,7% проти 3,3% 

за результатами СЕМ, і м. Київ був на 17 місці з-поміж інших 29 дозорних міст 

проти 24 місця серед 27 регіонів за даними СЕМ. Рівень поширеності ВІЛ серед 

СІН середньому за результатами ДЕН 2005-2013 рр. у 1,3 разу перевищував цей 

показник, обчислений за результатами СЕМ.  

Оцінюючи розбіжності між результатами ДЕН і СЕМ, не слід забувати 

про неоднакову методологію формування вибірки ДЕН в окремі роки 

(кластерна вибірка, responding driven sampling, Snowball sampling) [85, 216]. 

Різні підходи не виключають до так званого, «зрушення за участю», коли 

дозорну групу могли складати в основному СІН, які брали або не брали участь 

у профілактичних програмах; демонстрували високий рівень знань та безпеки 

поведінки щодо ін’єкцій, ніж СІН, не охоплені програмами, або навпаки [74]. 

Можливо, саме цим можна пояснити достатньо широкий розмах коливань 

результатів тестування на АТ до ВІЛ в окремі роки проведення ДЕН як в 

Україні, так і в м. Києві. Отже, для впевненої відповіді на питання, чи дійсно 

отримані результати відображають зменшення рівня інфікованості ВІЛ СІН у м. 

Києві та в Україні в цілому, необхідні подальші спостереження, здійснені за 

єдиною методологією як серологічних (біологічних), так і поведінкових 

досліджень. 

Аналіз результатів ДЕН 2005-2013 рр. серед ЖКС не виявив 

односпрямованої тенденції до зниження або зростання рівня інфікованості ВІЛ 

цієї категорії жінок. Можна лише констатувати, що у 2005-2006 рр. він був у 5,3 

разу нижчим, ніж за результатами 2008-2011 рр. (6,0 та 31,91% відповідно), а в 

2013 р. (2,0%) зменшився, порівняно з 2011 р. (24,0%), у 12 раз. У 2005-2006 рр. 

Київ був «посередині» з-поміж інших дозорних міст, у 2008-2011 рр. посів 

перші сходинки. У 2013 р. м. Київ був серед регіонів з найменшими 
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показниками частоти виявлення АТ до ВІЛ серед ЖКС, а також з найменшим 

рівнем захворювання на ТБ, ГВ, ГС, проте посідав перші сходинки за гонорею, 

генітальним герпесом, хламідіозом, сифілісом, трихомоніазом та кандидозом 

серед ЖКС. У теперішній час ризик зараження ВІЛ для жінок, які мешкають в 

столиці та надають сексуальні послуги за плату, значною мірою посилюється 

активізацією статевого шляху передачі збудника інфекції та кофакторів, що 

його детермінують (супутні ІПСШ, стаж надання сексуальних послуг, 

непостійне використання бар’єрних засобів захисту тощо). Переважна 

більшість ЖКС, які взяли участь у ДЕН – молоді жінки 20-29 років, які не 

перебували у шлюбі, не проживали зі своїми сексуальними партнерами; 

здебільшого з повною середньою або незакінченою вищою освітою; безробітні 

або з тимчасовими заробітками; середній вік початку надання сексуальних 

послуг за плату – 20 років. 

Результати ДЕН серед ЧСЧ продемонстрували відносно високі показники 

поширеності ВІЛ, що збільшувались з року в рік (від 4,4 до 16,9%), і в 2013 р. в 

м. Києві вони були найвищими з-поміж 28 дозорних міст (в середньому – 

5,28%). Більшість ЧСЧ з серологічними ознаками ВІЛ-інфекції (59,0%), за 

результатами інтегрованого біоповедінкового дослідження 2013 р., були віком 

25 років і старше, і серед них же частіше реєструвалися позитивні результати 

тестів на АТ до ВІЛ (18,9%). При цьому, у м. Києві показник інфікованості ВІЛ 

ЧСЧ, молодших за 25 років (13,1%), був у 4,4 разу вищим, ніж у середньому по 

Україні (3,0%), і перевищення спостерігалось також у мм. Донецьку (7,2%), 

Черкасах (4,7%) та Запоріжжі (3,5%). Результати  ДЕН 2007-2013 рр. цілому 

продемонстрували нижчий рівень інфікованості ВІЛ серед ЧСЧ, ніж матеріали 

СЕМ, що, як і у випадку СІН, частково можна пояснити зрушенням по вибірці 

(ЧСЧ, які брали участь у ДЕН, були широко охоплені профілактичними 

програмами та мали базовий досвід знань щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу). 

Частота виявлення АТ до ВІЛ серед внутрішніх трудових мігрантів (2011 

р., біоповедінкове дослідження) склала 2,5% – у 8 раз більше, ніж серед 

загального населення м. Києва (за даними СЕМ), проте нижче, ніж серед 
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мігрантів в інших дозорних містах України (Дніпропетровську, Харкові, 

Феодосії, Ялті, Керчі, Одесі). Рівень інфікованості ВІЛ серед жінок-мігрантів 

виявився вищим, ніж серед чоловіків – 5,0 проти 1,4%. Частота виявлення АТ 

до ВІЛ серед зовнішніх мігрантів склала 0,33%, що у 7,6 раз менше, ніж серед 

внутрішніх, і відповідає поширенню ВІЛ серед іноземних громадян (СЕМ - 

0,24-0,40%). На відміну від низки інших регіонів України, наприклад, 

Закарпаття [66], внутрішня та зовнішня трудова міграція поки що не відіграють 

суттєвої ролі в ЕП ВІЛ-інфекції в м. Києві. Але останніми роками намітилась 

тенденція до збільшення числа осіб, взятих на облік в КМЦ СНІДу з вперше в 

житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, які тимчасово проживають в м. 

Києві в зв’язку з трудовою діяльністю. Враховуючи сьогоднішню складну 

політичну і медико-соціальну ситуацію, епідеміологічне значення мігрантів, 

біженців, осіб, які шукають притулку та інших може непрогнозовано змінитися.  

У 2013 р. в м. Києві було вперше проведене тріангуляційне дослідження з 

метою визначення особливостей розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в столиці на 

сучасному етапі (за 2009-2013 рр.) [72]. Шляхом зіставлення матеріалів 

офіційної статистики, результатів СЕМ, ДЕН, біоповедінкових досліджень 

перевіряли такі гіпотези: (1) у Києві спостерігається зниження інтенсивності 

ЕП ВІЛ-інфекції в різних групах населення; (2) статевий шлях інфікування ВІЛ 

набуває все більшої актуальності та стає домінуючим; (3) ІПСШ є ключовим 

фактором, що прискорює поширення збудника на сучасному етапі розвитку ЕП 

ВІЛ-інфекції в м. Києві. Висунуті гіпотези були доведені результатами СЕМ: 

зниження інфікованості ВІЛ в індикаторних групах населення (донори, вагітні) 

та серед СІН; даними офіційної реєстрації: збільшення кількості осіб, 

виявлених у ІІІ-IV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції; результатами 

біоповедінкових досліджень: зменшення показника поширеності ВІЛ у 

ключових ГПР (СІН, РКС); результатами моделювання: скорочення кількості 

нових випадків інфікування ВІЛ серед загального населення, СІН та РКС. 

Заходи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у м. Києві реалізуються 

відповідно до регіональної стратегії (Міська цільова програма по профілактиці 
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захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010-2013 

роки). Аналіз та узагальнення результатів МіО відповіді на епідемію ВІЛ-

інфекції в м. Києві дозволив встановити, що на сьогодні досягнуті не всі 

заплановані цілі, що стосується як профілактичних заходів, спрямованих на всі 

ланки ЕП (джерело збудника інфекції, механізм передачі, сприйнятливий 

організм), так і заходів первинної, вторинної, третинної та комбінованої 

профілактики. За результатами МіО, ефективність профілактичних і 

протиепідемічних заходів у 2012-2013 рр. далеко не за всіма позиціями 

відповідала цільовим, а іноді і базовим показникам. Зокрема, ефективність 

заходів у напряму впливу на інтенсивність ЕП (за 9-ма показниками) у 2013 р. 

була на рівні 11,11%. Натомість, профілактичні заходи, що спрямовані на 

представників ГПР, здійснювались у набагато більшому масштабі, і у 2013 р. їх 

інтегрована ефективність (за 11-ма показниками) склала 81,82%, але 

спостерігається зменшення їх напруженості у 2013 р., порівняно з 2012 р. У 

напряму лікування ВІЛ-позитивних осіб заходи з профілактики у 2013 р. 

реалізовані на 80%. Показник МіО, що дає змогу оцінити ефективність 

профілактики ВІЛ-інфекції серед загального населення, був у 2,4 рази менше 

цільового значення та у 2,0 рази менше базового показника. Тобто, тільки трохи 

більше третини ЗНЗ у столиці мають підготовлених вчителів, які можуть 

забезпечувати навчання з формування здорового способу життя і профілактики 

ВІЛ-інфекції. Але найбільші прогалини у профілактичній роботі зафіксовані в 

частині первинної профілактики, спрямованої на загальне населення, хоча і в 

частині ГПР залишаються недоліки. Практично відсутні заходи первинної 

профілактики ВІЛ-інфекції у сфері праці. Питання попередження професійного 

зараження ВІЛ стосується лише медичних працівників, у той час як особи, 

задіяні в індустрії краси, роботі правоохоронних органів (у тому числі МВП), 

контактних видах спорту та ціла низка інших професійних груп залишаються 

поза увагою профілактики ВІЛ-інфекції та інших хвороб, збудники яких 

можуть передаватися з кров’ю.  
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Вдосконалення заходів у напряму впливу на джерело збудника інфекції 

має реалізуватися у напрямку активного виявлення хворих та інфікованих ВІЛ 

осіб розширення серологічних обстежень різних груп населення (передусім, 

ГПР), при цьому серологічні обстеження (серологічний нагляд) повинні 

супроводжуватися поведінковими дослідженнями (поведінковий нагляд), і не 

тільки в ГПР, а також у групах-«містках» (статеві партнери СІН, РКС, ЧСЧ). 

Необхідно також підвищити рівень аналітичної обробки результатів 

серологічного скринінгу з метою отримання доказів їх доцільності та 

епідеміологічної ефективності як інструменту активного виявлення ВІЛ-

позитивних осіб та подальшого обмеження їх ролі в ЕП як джерел збудника 

інфекції. 

Розрив природного та штучного парентерального механізму передачі ВІЛ 

передбачає основні заходи, спільні для профілактики парентеральних інфекцій 

в цілому, але деякі з них в м. Києві потребують вдосконалення та підвищеної 

уваги. Йдеться про підвищення рівня охоплення диспансеризацією ВІЛ-

позитивних осіб; безперешкодний доступ ЛЖВ до АРТ; розширення доступу до 

тестування на маркери інфікування ВІЛ та профілактичного сервісу (у тому 

числі безкоштовних реабілітаційних програм) представників ГПР; збільшення 

зусиль щодо профілактики ПМД; підвищення якості збору даних 

епідеміологічного анамнезу пацієнтів та вагітних при взятті їх на диспансерний 

облік; залучення до тестування на маркери інфікування ВІЛ статевих партнерів 

вагітних із запровадженням відповідного коду обстеження; збільшення обсягів 

медичних та соціальних послуг для ВІЛ-позитивних киян; запровадження 

тренінгів з питань інфекційної безпеки серед працівників закладів індустрії 

краси (косметологів, перукарів, майстрів манікюру, педикюру, татуажу); 

організація моніторингу і контролю за дотриманням заходів інфекційної 

безпеки в цих закладах; проведення епідеміологічного розслідування кожного 

нового випадку ВІЛ-інфекції тощо. 

Удосконалення заходів, спрямованих на сприйнятливе населення, по-

перше, має орієнтуватися на своєчасне виявлення, лікування та диспансерне 
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спостереження за хворими; по-друге, на опосередковане попередження 

поширення ВІЛ завдяки кваліфікованому інформуванню населення з метою 

досягнення безпечної поведінки, що виключає ризик інфікування ВІЛ, 

передусім, у форматі первинної профілактики, спрямованої на роботу з 

людьми, ще не охопленими епідемією ВІЛ-інфекції. У цьому плані вважаємо за 

необхідне збільшити обсяг кампаній в засобах масової інформації, соціальної 

реклами та акцій, спрямованих на вироблення стійкої мотивації до здорового 

способу життя та прийняття нових моделей поведінки; пропагування 

регулярного тестування на маркери ВІЛ-інфекції; формування толерантності до 

представників уразливих груп населення, меншин, ГПР, ВІЛ-позитивних осіб, 

їх найближчого оточення та ін. Успішній реалізації заходів первинної 

профілактики сприятиме збільшення кількості осіб, залучених до 

профілактичної роботи, за рахунок фахівців (медичних працівників, педагогів, 

психологів, соціологів, інших) та волонтерів (фахівців різного профілю, 

батьків, молоді). 

Вдосконалення заходів вторинної профілактики (спрямовані на роботу з 

людьми, які мають ризиковану поведінку і підвищений ризик інфікування ВІЛ) 

мають відбуватися у напрямках підвищення рівня професійних знань та 

додаткової теоретичної та практичної підготовки з питань профілактики ВІЛ-

інфекції лікарів наркологічної служби міста, дерматовенерологів, акушер-

гінекологів та інших спеціальностей. В умовах обмежених ресурсів таке 

навчання можна проводити в дистанційному форматі. 

Підвищення ефективності третинної профілактики, що направлена на 

роботу з людьми, залученими до епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, потребує 

активізації діяльності з покращення якості післятестового консультування при 

встановлені ВІЛ-позитивного статусу; підвищення рівень охоплення 

диспансерним спостереженням осіб, яким підтверджено діагноз ВІЛ-інфекції; 

збільшення послуг для ВІЛ-позитивних осіб (зокрема, СІН та ЧСЧ в частині 

кейс-менеджменту); розширення доступу населення до АРТ тощо. 
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В нещодавньому бюлетені ВООЗ щодо ВІЛ-інфекції СНІДу у розділі, 

присвяченому профілактиці, наголошується, що ризик інфікування ВІЛ можна 

знизити шляхом обмеження впливу факторів ризику, що можна досягти 

дотриманням таких заходів: 1) використання чоловічих та жіночих 

презервативів; 2) послуги з тестування на маркери інфікування ВІЛ та 

збудників інших ІПСШ; 3) добровільна медична чоловіча циркумцизія (в 

умовах епідемій з високими рівнями поширення ВІЛ); 4) застосування АРТ для 

профілактики (у тому числі перед- та післяекспозиційна профілактика для ВІЛ-

негативного партнера); 5) зменшення шкоди від споживання ін’єкційних 

наркотиків; 6) ліквідація передачі ВІЛ від матері до дитини. 

Отже, профілактика ВІЛ-інфекції, з одного боку, має впливати на окремі 

ланки ЕП (джерело збудника інфекції, механізм його передачі та 

сприйнятливий організм). З іншого боку, профілактичні заходи мають бути 

цільовими, в залежності від контингентів населення, на яке вони спрямовані 

(первинна, вторинна, третинна профілактика). І, насамкінець, ефективність 

профілактичних (і протиепідемічних) заходів є оптимальною та максимальною 

при їх комплексному застосуванні [113] з урахуванням регіональних 

особливостей розвитку ЕП ВІЛ-інфекції [60, 62, 75].  

Таким чином ЕП ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Києві з середовища уразливого 

до ВІЛ контингенту поступово змістився в благополучні прошарки населення; 

ситуація ускладнюється поширенням інших соціально-небезпечних хвороб 

(наркоманія, туберкульоз, ІПСШ, ГВ і ГС); стрімко зростає потреба в обсягах 

медичних та соціальних послуг для ВІЛ-позитивних киян. Зміни в структурі 

шляхів і факторів передачі ВІЛ визначають пріоритет профілактики статевої 

передачі збудника інфекції (при гетеро-, гомосексуальних контактах), 

профілактики перинатальної трансмісії; при цьому попередження поширення 

ВІЛ серед СІН також залишається епідемічно значимою. Загроза генералізації 

епідемії, значна кількість представників ГПР щодо інфікування ВІЛ та 

недостатні успіхи у контролі за поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу у місті 

визначають необхідність перегляду, вдосконалення та оптимізації заходів 
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профілактики і боротьби, розробки концепції, моделі, принципів і технологій їх 

впровадження та ефективної роботи в умовах мегаполісу з урахуванням 

можливості оперативно оптимізувати комплексні заходи на перспективу у разі 

змін кількісних і якісних характеристик ЕП ВІЛ-інфекції. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на підставі епідеміологічного аналізу 

захворюваності, результатів сероепідеміологічних, дозорних та тріангуляційних 

досліджень представлено теоретичне узагальнення та обґрунтовано практичне 

вирішення актуальної проблеми епідеміології ВІЛ-інфекції – встановлення 

закономірностей і тенденцій розвитку епідемічного процесу ВІЛ-

інфекції/СНІДу в мегаполісі (на прикладі м. Києва) з розробкою підходів до 

оптимізації профілактичних і протиепідемічних заходів у сучасних соціально-

економічних умовах. 

1. Показано, що м. Київ відноситься до регіонів з високими рівнями 

захворюваності і поширеності ВІЛ-інфекції. Середній багаторічний темп 

приросту захворюваності (від 0,08 до 49,00/0000) у динаміці 1987-2013 рр. 

склав +11,91%. «Перехрест» між статевим та «ін’єкційним» шляхами передачі 

ВІЛ відбувся на 4 роки пізніше, ніж в цілому по Україні (2012 р. проти 2008 р.), 

що свідчить про триваліше збереження епідемічної значимості введення 

наркотиків, порівняно з іншими регіонами країни. Паралельно зі змінами у 

структурі домінуючих шляхів передачі ВІЛ збільшилась питома вага ВІЛ-

позитивних осіб віком 25-49 років (до 72,0%) та зменшилась частка хворих у 

віці 15-24 роки (до 5,3%). 

2. Встановлені достовірні односпрямовані тенденції між 

захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та наркотичну залежність в м. Києві (r = 0,81) 

на тлі відсутності зв’язку між цими показниками в Україні (r = -0,17) за період 

2008-2012 рр. Кореляція між захворюваністю на ВІЛ-інфекцією та сифіліс (r = -

0,42), гонорею (r = -0,30) і трихомоніаз (r = -0,36) у місті була зворотною. Не 

виявлено достовірних зв’язків між динамікою захворюваності на ВІЛ-інфекцію 

та туберкульоз населення столиці у 2005-2013 рр. (r = 0,41), проте показано, що 

у зростанні кількості осіб з поєднаною патологією ВІЛ/ТБ більший внесок 

належить ВІЛ-інфекції (r = 0,63), а не туберкульозу (r = -0,38). 
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3. Встановлено, що в м. Києві зростає частка осіб з СНІД-

асоційованою патологією, серед якої у 2005-2013 рр. не менше 90% припадало 

на опортуністичні інфекції. У структурі опортуністичних інфекцій найбільша 

пропорція належить туберкульозу (71,7%) і збільшується частка померлих від 

коінфекції ВІЛ/ТБ у загальній структурі летальності ВІЛ-позитивних пацієнтів 

(від 45,5% в 2006 р. до 62,2% у 2013 р.). Інші опортуністичні інфекції 

представлені бактеріальними (12,1%), грибковими (5,1%) інфекціями, 

токсоплазмозом мозку (4,7%), пневмоцистною пневмонією (2,9%) герпетичною 

(1,6%), цитомегаловірусною (1,2%) та іншими (0,7%) інфекціями.  

4. Доведена активна циркуляція ВІЛ серед населення м. Києва. За 

результатами сероепідеміологічного моніторингу 2009-2013 рр., антитіла до 

ВІЛ були виявлені у 0,12% донорів крові; 0,38% вагітних; 6,41% осіб, хворих 

або з симптомами інфекцій, що передаються статевим шляхом. Частота 

виявлення антитіл до ВІЛ при обстеженні чоловіків, які практикують 

сексуальні контакти з чоловіками (2002-2013 рр.), дорівнювала 20,5%, 

споживачів ін’єкційних наркотиків – 24,7%. Серопревалентність ВІЛ-інфекції 

серед вказаних осіб (за винятком донорів крові) у м. Києві була вищою, ніж у 

більшості регіонів України. 

5. Визначені найбільш значимі фактори ризику інфікування ВІЛ 

представників усіх груп ризику: ін’єкційне споживання наркотиків та 

незахищені сексуальні стосунки. Для жінок, зайнятих у сфері комерційного 

сексу та чоловіків, які практикують сексуальні стосунки з чоловіками, 

додатковим фактором ризику були інфекції, що передаються статевим шляхом. 

Виявлені відмінності у рівнях інфікованості ВІЛ, оцінених за результатами 

сероепідмоніторингу та дозорних епідеміологічних досліджень (серед 

споживачів ін’єкційних наркотиків та чоловіків, які практикують секс з 

чоловіками). 

6. Результатами тріангуляційного дослідження доведено, що на 

сучасному етапі розвитку епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в м. Києві одним з 

ключових факторів впливу на його інтенсифікацію є зростання поширеності 
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інфекцій, що передаються статевим шляхом, на тлі активізації статевого шляху 

передачі ВІЛ. 

7. Встановлена вкрай недостатня ефективність профілактичних 

заходів щодо впливу на інтенсивність епідемічного процесу ВІЛ-інфекції, 

заходів первинної профілактики (11,1%) на тлі відносно задовільних показників 

ефективності профілактики серед груп ризику (81,8%) та лікування ВІЛ-

позитивних осіб (80,0%). Науково обґрунтовано та визначено основні напрями 

підвищення ефективності профілактичних заходів щодо обмеження поширення 

ВІЛ в мегаполісі з урахуванням впливу на джерело збудника інфекції, механізм 

передачі та сприйнятливе населення у межах первинної, вторинної та третинної 

профілактики. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

1. У теперішній час більша кількість випадків ВІЛ-інфекції концентрується 

у великих містах, мегаполісах. У межах здійснення епідеміологічного нагляду 

за ВІЛ-інфекцією в Україні, окрім регіональних показників (у розрізі 

адміністративно-територіального розподілу) доцільно оцінювати показники 

інтенсивності ЕП окремо в мегаполісах. 

2. З метою визначення причин і факторів, що специфічно обумовлюють 

основні прояви ЕП в окремих адміністративно-територіальних одиницях 

мегаполісу доцільно запровадити дозорні епідеміологічні дослідження у розрізі 

районів міста із залученням до обстеження не тільки ГПР, але й інших 

категорій населення, які можуть бути уразливими до ВІЛ та / або представляти 

«групи-містки» через особливості їх професійної діяльності або поведінки 

(наприклад, медпрацівників, працівників сфери «індустрії краси», 

прибиральників, водіїв міжміських перевезень та низки інших). 

3. В умовах активізації статевого шляху передачі ВІЛ необхідно посилити 

моніторинг за особами, які перехворіли на ІПСШ, шляхом запровадження 

повторного обстеження на маркери ВІЛ-інфекції, коли при первинному 

обстеженні не було виявлено АТ до ВІЛ. З урахуванням застосування тест-

систем, що дозволяють виявляти АТ до ВІЛ вже через 3 місяці від ймовірного 

зараження, доцільно пропонувати повторне обстеження на ВІЛ-інфекцію осіб з 

ІПСШ, які були серонегативними при первинному тестуванні, через 3 місяці. 

Запровадити анонімне анкетування осіб, які звертаються за медичною 

допомогою з приводу ІПСШ, з фокусом на питаннях щодо особливостей 

ризикованої сексуальної поведінки. 

4. Однією з найбільш епідемічно значимих груп ризику щодо інфікування 

ВІЛ та подальшого поширення інфекції є ЧСЧ. Необхідно запровадити нові 

форми роботи з представниками цієї ГПР з урахуванням їх відносної 

«закритості» для дослідження; можливості бісексуальної орієнтації деяких з 

них; несприйняття певною частиною населення їх нетрадиційної сексуальної 
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орієнтації; підвищеної вразливості до ІПСШ (у тому числі позагенітальних 

форм), як кофакторів статевої передачі ВІЛ; швидкого залучення до цієї ГПР 

чоловіків молодого віку тощо. 

5. З-поміж профілактичних заходів, спрямованих на розрив природного та 

штучного парентерального механізму передачі ВІЛ, необхідно ініціювати 

проведення роботи з лікарями-інфекціоністами та гінекологами щодо 

підвищення якості збору даних епідеміологічного анамнезу пацієнтів та 

вагітних при взятті їх на диспансерний облік; залучити до тестування на 

маркери інфікування ВІЛ статевих партнерів вагітних із запровадженням 

відповідного коду обстеження на регіональних та національному рівнях. 

6. Використовувати при обстеженні вагітних на маркери інфікування ВІЛ 

тест-систем, що дозволяють виявляти одночасно антигени і АТ до ВІЛ з метою 

виявлення жінок у періоді сероконверсійного вікна. 

7. Розробити методичні рекомендації для фахівців патологоанатомічної 

служби щодо встановлення постмортального діагнозу ВІЛ-інфекції та 

дослідження біологічних матеріалів померлих осіб на маркери інфікування ВІЛ. 

Це дозволить отримувати об’єктивну інформацію щодо істинної смертності від 

хвороб, обумовлених СНІДом, в м. Києві. 

8. За результатами тріангуляційного дослідження в м. Києві рекомендовано: 

- забезпечити безперешкодний доступ населення до послуг з КіТ на ВІЛ; - 

забезпечити скринінг на маркери ВІЛ-інфекції партнерів жінок, які звертаються 

за допомогою з приводу ІПСШ; - забезпечити розширення доступу до 

лікувально-профілактичних послуг СІН молодшого віку та ЧСЧ; - внести зміни 

до протоколів біоповедінкових досліджень з метою визначення додаткових 

факторів ризику поширення ВІЛ статевим шляхом серед осіб з ГПР та їх 

сексуальних партнерів; - в подальшому збирати та аналізувати дані щодо 

наявність гепатиту В і С, ІПСШ серед осіб з вперше встановленим діагнозом 

ВІЛ-інфекція в розрізі статевого та парентерального шляхів інфікування. 

9. Необхідно проводити подальші дослідження з тріангуляції даних у сфері 

ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою поглибленої оцінки розвитку ЕП та ефективності 
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профілактичних та медичних регіональних програм, а також для узгодження 

прогнозу щодо розвитку епідемії та оновлення оціночних даних щодо кількості 

ЛЖВ у м. Києві.   
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Додаток 

Коди обстеження контингентів осіб на серологічні маркери ВІЛ 

Код  Контингенти осіб, які обстежені на ВІЛ-інфекцію 
101 Особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими, з них: 

101.1 гетеросексуальні контакти 
101.2 гомосексуальні 
102 Споживачі ін’єкційних наркотичних речовин, з них: 

102.1 активні споживачі ін’єкційних наркотичних речовин 
103 Особи, які мали гомосексуальні контакти з особами з невідомим ВІЛ-статусом 
104 Особи із симптомами або хворі на інфекції, що передаються статевим шляхом 
105 Особи з ризикованою статевою поведінкою, з них: 

105.1 особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнерами 
105.2 особи, які надають сексуальні послуги за винагороду 
106 Призовники, абітурієнти військових закладів 
107 Особи з інших груп ризику щодо інфікування ВІЛ, обстежені за епідеміологічними 

показаннями, з них: 
107.1 діти віком 0-18 років 
108 Донори, з них: 

108.1 первинний донор крові або її компонентів 
108.2 повторний донор крові або її компонентів 
108.3 донор органів, тканин, інших клітин та біологічних рідин (крім компонентів донорської 

крові) 
109 Вагітні, з них: 

109.1 обстежені вперше протягом вагітності незалежно від терміну вагітності 
109.1.1 у тому числі: вагітні віком 15-17 років 
109.1.2 вагітні 18-24 роки 
109.2 обстежені повторно протягом вагітності при ВІЛ-негативному результаті за кодом 109.1 
110 Діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, обстежені первинно у пологовому будинку 
111 Діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, обстежені з метою остаточного 

встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції у віці 18 місяців і старші 
112 Особи, які перебувають у місцях позбавлення волі 
113 Особи, які мають захворювання, симптоми та синдроми, при яких пропонуються послуги 

з консультування і тестування при зверненні за медичною допомогою в заклад охорони 
здоров’я (ЗОЗ), з них: 

113.1 діти віком 0-18 років 
113.1/тбц. у тому числі обстежені у ЗОЗ, що надають допомогу хворим на туберкульоз 
113.1/інф. у тому числі обстежені у ЗОЗ інфекційного профілю 
113.1/ін. у тому числі обстежені у ЗОЗ інших профілів 

113.2 дорослі 
113.2/тбц. у тому числі обстежені у ЗОЗ, що надають допомогу хворим на туберкульоз 
113.2/інф. у тому числі обстежені у ЗОЗ інфекційного профілю 
113.2/ін. у тому числі обстежені у ЗОЗ інших профілів 

114 Особи, обстежені анонімно 
115 Особи, які мають ризик інфікування ВІЛ унаслідок медичних маніпуляцій за 

епідеміологічними показаннями, з них: 
115.1 медичні працівники, які обстежені внаслідок аварійної ситуації на робочому місці 
115.2 реципієнти компонентів та препаратів крові, органів, тканин, клітин, біологічних рідин 
116 Особи, обстежені за власною ініціативою 
119 Померлі особи 
120 Іноземні громадяни, особи без громадянства 

 


