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Перелік умовних скорочень
АРТ

антиретровірусна терапія

АТО

антитерористична операція

ВДТБ

вперше діагностований туберкульоз

ВІЛ

вірус імунодефіциту людини

ВГ

вірусний гепатит

ВН

вірусне навантаження

ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров′я

ГО

громадські організації

ГПР

групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

ГФ
ДПтСУ

Глобальний Фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом
та малярією
Державна пенітенціарна служба України

ЗОЗ

заклади охорони здоров’я

ЗПТ

замісна підтримувальна терапія

ІФА

імуноферментний аналіз

ІПСШ

інфекції, що передаються статевим шляхом

ЛЖВ

люди, які живуть з ВІЛ

МіО

моніторинг і оцінка

МН

медичний нагляд

МОЗ

Міністерство охорони здоров’я

НУО

неурядові організації

ОІ

опортуністичні інфекції

ОСБ

особи, які надають сексуальні послуги за винагороду

ОЦПБС

обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом

ПЛР

полімеразна ланцюгова реакція

ППМД

профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини

ПТВ

послуги з тестування на ВІЛ

ПТС

протитуберкульозна служба

РАДА

СІН

обласна
рада
з
питань
протидії
туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу
робоча група моніторингу та оцінки ефективності виконання
програмних заходів при обласній раді з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
регіональний центр моніторингу та оцінки ефективності
виконання програмних заходів
споживачі ін’єкційних наркотиків

СНІД

синдром набутого імунодефіциту

ТБ

туберкульоз

УКПМД

уніфікований клінічний протокол медичної допомоги

УЦКС
ЧПМД

Державна установа «Український центр контролю за соціально
небезпечними хворобами МОЗ України»
частота передачі ВІЛ від матері до дитини

ЧСЧ

чоловіки, які мають сексуальні стосунки з чоловіками

ШТ

швидкий тест

СD4

СD4 лімфоцити

РГ МіО
РЦ МіО

Донецька область на теперішній час являється територією з високим рівнем
поширеності ВІЛ- інфекції, показник 2,2 рази перевищує загальноукраїнський.
При тому кількість нових випадків в 2016 році зросла в порівняні з минулим
роком на 40%. Сучасний стан розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в області
характеризується високою активністю прихованого компонента епідемічного
процесу, який формується за рахунок недіагностованих хворих на ВІЛ-інфекцію.
Епідемія ВІЛ-інфекції продовжує поширюватися серед загального населення за
рахунок статевого шляху передачі ВІЛ, питома вага якого сягнула 63,1,5%.
Епідемічний процес характеризується поширенням ВІЛ-інфекції серед
різних контингентів населення, в першу чергу серед осіб з груп підвищеного
ризику, та нерівномірним розповсюдженням ВІЛ-інфекції по адміністративним
територіям області.
Розділ 1. Аналіз поточної епідеміологічної ситуації
Протягом звітного періоду обстеження населення здійснювалось
за рахунок коштів державного і обласного бюджетів.
За даними сероепідеміологічного моніторингу в 2016 році обстежено на
ВІЛ-інфекцію 113484 громадян області, охват обстеженням склав 5,8 відсотків
населення проти 4,8 у 2015 році. Кількість позитивних результатів обстеження у
2016 р. становить 1,7% на рівні минулого року. В структурі обстежених 53%
становлять донори, вагітні, особи обстежені НУО (неурядовими організаціями) та
ув’язнені в ДКВС України. Охват обстеженням за кошти місцевого бюджету
становить 2,8% населення, а по окремим територіям не перевищує 1%. (Авдіївка
0,12%, Вугледар 0,74; Мирноград-0,5; Покровськ-0,78; Покровський р-н 0,9%;
Олександрівський р-н 0,2 %).Кількість позитивних результатів обстеження у 2016
р. становить 1,79% на рівні минулого року (в порівняні по Україні за 2015р.
0,9%).
Важливий не лише загальний показник, що відображає відсоток осіб, у
яких виявлені серологічні маркери ВІЛ, але й показники за окремими кодами
обстеження. Найвищий рівень поширеності ВІЛ виявлено при обстежені осіб за
кодами 101 (особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими; 18,3%), 114
(обстежені анонімно 10,1%) та кодом 112 (особи, які перебувають в місцях
позбавлення волі, у тому числі слідчих ізоляторах; 7,28).
У структурі позитивних результатів тестування на ВІЛ-інфекцію
найбільша частка припадає на осіб, виявлених за такими кодами (причинами)
обстеження на наявність антитіл до ВІЛ:
- код 113 - особи, які мають захворювання, симптоми та синдроми, при
яких пропонуються послуги з консультування і тестування при зверненні за
медичною допомогою 23,3 %;
- код 109 - вагітні (6,8,%);
- код 102 - споживачі ін’єкційних наркотичних речовин (6,5 %);

- код 101 - особи, які мали статеві (гетеро-, гомо-) контакти з ВІЛінфікованими (4,0,%);
- код 105 - особи з ризикованою статевою поведінкою (7,8 %).
Залишається занадто високим показник виявлення ВІЛ - позитивних за
результатами первинного тестування серед вагітних (код 109.1) - 0,9% (при
загальноукраїнському за 2015 рік 0,55%); 5 вагітних виявлено за кодом 109,2
(0,04%). І саме даний показник, як найбільше вказує
на інтенсивність
епідемічного процесу на тій чи іншій території. А за аналізом вияву вагітних
«гарячі території області» - це міста Мирноград (8,51%); Торецьк (2,31%);
Володарський (2,22%) та Великовновоселківський райони (1,74%) і місто
Авдіївка(1,9%). Низькі показники захворюваності на цих територіях вказують на
високий відсоток не виявлених
людей, що живуть з ВІЛ.
Охоплення медичним наглядом ВІЛ-позитивних осіб у закладах охорони здоров’я
служби СНІДу залишається на
рівні 70%, третина ВІЛ-позитивних осіб,
виявлених за даними лабораторних досліджень, не звертається до медичних
закладів для взяття на облік у зв’язку з ВІЛ-інфекцією. Найнижчі рівні охоплення
ВІЛ-позитивних осіб медичним наглядом у 2016 р. в Покровському районі (50 %);
містах Добропілля (59,1 %); Бахмут (65,1 %); Слов’янськ ( 66,0 %), Маріуполь
(74,7 %).
Відсоток
осіб що відносятся до групи активної диспансеризації
збільшився в порівняні з 2015 роком на 7%. та склав в 2016 році - 77,7%. Проте в
деяких лікувальних закладах, що надають медичну допомогу ВІЛ – хворим, цей
показник нижчий майже у двічі: Авдіївка - 39,9 %; Мирноград - 46,2% ;
Новогродівка - 55,2 %; райони Нікольський - 44,8 %; Мар’їнський - 50,1%;
Олександрівський - 35,1 %.

Розділ 2. Захворюваність ВІЛ/СНІДом
Станом на 01.01.2017р. під медичним наглядом в області перебуває 13305
ВІЛ-інфікованих осіб, показник поширеності ВІЛ-інфекції складає 676,9, на 100
тис. населення, у тому числі 4727 хворих на СНІД (показник 240,5 на 100 тис.
нас.). Під диспансерним наглядом знаходиться 283 дітей з підтвердженим
статусом, в тому числі 67 хворих на СНІД. В поточному році в області виявлено
1432 нових випадків ВІЛ-інфекції. Рівень захворюваності ВІЛ в 2016році– 72,9 на
100 тис. населення, СНІД – 44,3. Показник захворюваності в 1,8 раз (39,9) вище
загальноукраїнського показника та займає 4 місце в Україні. Кількість ВІЛінфікованих, що знаходяться на обліку за поточний рік збільшилась на 5,1%,
хворих на СНІД – 14,5%. Серед ВІЛ-інфікованих осіб взятих на облік у
поточному році 54,1% - чоловіки та 45,9% - жінки; за віковою структурою: 4,7% 15-24 роки, 10,3% - 25-29років, 31,8% особи в віці 30-39 років, 22,3% –40-49років,
10,6% - старше 50 років.
Питома ваги мешканців села серед вперше
зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб склала 10% .
Серед ВІЛ-інфікованих осіб, зареєстрованих в Донецькій області у 2016
році інфікувались:
- статевим шляхом – 63,1%;

- діти, народжені ВІЛ - інфікованими жінками - 20,3%;
- шляхом парентерального введення наркотичних речовин – 15,4%.
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Назва шляху інфікування

трансплантації донорських
органів, клітин, тканин,
біологічних рідин
інших медних маніпуляцій
професійного інфікування
інших немедичних втручань
Діти, народжені ВІЛінфікованими матерями
Шлях інфікування невизначений

по Україні

%
100
61,1
0,9
99,1
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Інтенсивність розповсюдження ВІЛ на території області нерівномірна.
Значно вище обласного показника поширеність в містах Добропілля (показник –
1459,6), Маріуполь (1154,5,3), Мирноград (1082,4). В деяких регіонах області
показник нижчий майже в 3-4 рази (м. Бахмут - 142,7, Бахмутському - 160,0;
Великоновоселківському - 216,1 та Покровському - 219,2 районах).
Захворюваність в поточному році
в межах регіону
має таку ж
тенденцію. В м. Добропілля показник захворюваності вищій за загальний по
області на 1,7%; Мирнограді - 1,8 %; Маріуполі - 1,4%. В Покровському районі
цей показник нижчий
в 4 рази; Бахмутському районі - в 3 рази,
Великоновоселківському – в 2 рази; м. Бахмут – в 2,6 раз; м. Торецьк – в 2 рази.

Розділ 3. Організація заходів серед дитячого населення.
Станом на 01.01.2017р. під медичним наглядом в області перебуває 682
дитини в віці до 17 років, 283 дитини з підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекції –
показник поширеності складає 92,1 на 100 тис дитячого населення, у тому числі
67 хворих на СНІД (показник 21,8 на 100 тис. дитячого населення області). В
деяких містах показник поширеності ВІЛ-інфекції серед дитячого населення
майже в двічі більший (м. Добропілля та район; міста Маріуполь, Слов’янськ,
Авдіївка та Слов’янський район), а в м. Мирноград та в Добропільскому районі
показник поширеності СНІДу в 5-6 разів перевищує загально обласні показники.
5 дітей в поточному році померло безпосередньо від СНІД (Слов’янськ - 3,
Маріуполь - 1, м. Дружківка - 1) Профілактичним лікуванням охоплено 249 дітей
(88,3%).
Таблиця 1.
Діти на "Д" обліку
ДЗ підтверджено
№
з/п

1
2
3
4

Міста та райони

Авдіївка
Бахмут
Вугледар
Торецьк

Усього

Показник на
100
тис.нас.

Кількість
дітей

Питома
вага від
усієї "Д"
групи,
%

Показн
ик на
100
тис.нас
.

Діти в
стадії
підтве
рджен
ня
Z 20.6

10
13
7
19

214,8
72,0
251,3
191,3

8
3
1
5

80
23,1
14,3
26,3

171,8
16,6
35,9
50,3

2
10
6
14

в т.ч. СНІД
Кількість
дітей

Питома
вага від
усієї "Д"
групи,
%

Показник на
100
тис.нас
.

1
1
0
1

10
7,7
0,0
5,3

21,5
5,5
0
10,1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Мирноград
Добропілля
Дружківка
Костянтинівка
Краматорськ
Лиман
Покровськ
Маріуполь
Новогродівка
Селидове
Слов'янськ
Бахмутський р-н
Великоновос. р-н
Волноваський р-н
Нікольський р-н
Добропільс.р-н
Покровський р-н
Мар'їнський р-н
Олександрів. р-н
Першотравн. р-н
Слов'янський р-н
Покровська МЛ
Усього
ДОЦ СНІД
Усього

26
35
20
30
52
10
16
248
4
13
50
6
5
17
13
14
2
11
6
4
18
10
659
23
682

283,8
325,9
208,4
206,9
146,9
126,5
138,6
343,0
171,7
167,9
254,6
66,2
76,7
120,6
290,8
583,1
52,9
90,8
206,8
100,8
247,5
429,7
214,5
*
222,0

9
17
12
10
13
5
6
109
1
5
29
0
2
8
1
4
1
0
2
0
9
4
264
19
283

34,6
48,6
60,0
33,3
25,0
50,0
37,5
44,0
25,0
38,5
58,0
0,0
40,0
47,1
7,7
28,6
50,0
0,0
33,3
0,0
50,0
40,0
40,1
82,6
41,5

98,2
158,3
125,1
69,0
36,7
63,2
52,0
150,7
42,9
64,6
147,7
0,0
30,7
56,7
22,4
166,6
26,4
0,0
68,9
0,0
123,8
171,9
85,9
*
92,1

17
18
8
20
39
5
10
139
3
8
21
6
3
9
12
10
1
11
4
4
9
6
395
4
399

9
2
0
1
4
3
2
30
1
3
2
0
0
0
1
3
0
0
0
0
1
0
65
2
67

34,6
5,7
0
3,3
7,7
30,0
12,5
12,1
25,0
23,1
4,0
0
0
0
7,7
21,4
0
0
0
0
5,6
0
9,9
8,7
9,8

98,2
18,6
0
6,9
11,3
37,9
17,3
41,5
42,9
38,8
10,2
0
0
0
22,4
124,9
0
0
0
0
13,8
0
21,2
*
21,8

В 2016 р. діагноз ВІЛ - інфекція підтверджено у 24 дітей, що інфікувались
від матері, у 2 підлітків, інфікованих статевим шляхом, у 1 дитини, шлях
інфікування якої залишається не визначеним. З них 13 дітей знаходились під
медичним наглядом.
За останніми даними в Донецькій області кількість дітей з остаточно
встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції серед загального числа дітей, народжених
ВІЛ-інфіковании жінками становить дітей (когорта звітного 2016 року, а саме 270
дітей за винятком померлих з невідомим ВІЛ-статусом та мертвонароджених).
Такі діти народилися в мм. Маріуполі (2), Вугледарі, Торецьку та Добропіллі.
Показник частоти передачі ВІЛ від матері до дитини у 2016 році (за даними
аналізу рівня інфікування когорти дітей 2014 року народження) складає 3,27%.
Перевищує середньо обласний у мм. Новогродівці (50%), Вугледарі (20%),
Волноваському районі (10%) та м. Маріуполі(5,56%). Така ситуація потребує
додаткових організаційних заходів щодо забезпечення профілактики вертикальної
трансмісії на основі комплексного підходу.
За даними звітної форми 63 протягом 2016 року в області АРВпрофілактикою було охоплено 95,5% ВІЛ-інфікованих вагітних (в 2015 році –
91,7%) та 97,0% дітей, народжених ВІЛ- інфікованими жінками (в 2015 роц
У 2016 р. діагностовано 871 випадків СНІДу проти 884 у 2015 р., показник
захворюваності на СНІД склав – 44,3 на 100 тис. населення.
Приріст
захворюваності на СНІД становить 12,6%. Станом на 01.01.2017р. під медичним

наглядом в області перебуває 4727 хворих на СНІД, тобто 35,5% всіх ВІЛ
інфікованих, що знаходяться під медичним наглядом. Показник поширеності
СНІДу на кінець 2016 року - 240,5 (на 100 тис. населення), при тому лише по 3
регіонах він вищій за загальний по області – міста Добропілля в 2,7 рази (667,75
на 100 тис. населення), Маріуполь в 1,9 рази (470,1 на 100 тис. населення),
Мирноград в 1,5 раз (373,1 на 100 тис. -47,8%.
Найбільш поширеним СНІД – індикаторним захворюванням в області, як і
раніше, залишається туберкульоз. За статистичними даними, в 2016р. туберкульоз
вперше діагностовано у 313 випадках з 871 осіб, у яких виявлено СНІД, питома
вага хворих з діагнозом ТБ серед нових випадків СНІДу у 2016 р. зросла 9,3% та
склала 35,98% проти 26,6% у 2015 р. Протягом року зареєстровано незначне
зниження питомої ваги хворих на ТБ серед хворих на СНІД, які перебувають під
наглядом на кінець року ( 33,2% - 2015; 31,2% - 2016.)
В області залишається високою смертність від ВІЛ-інфекції, яка майже в 2,7
разів перевищує середню по Україні і складає 18,8 на 100 тис. населення. Ще вищі
показники смертності в містах Добропілля (51,2), Авдіївка (38,9), Слов'янськ
(27,3) і Нікольскому районі (31,8). В поточному році померло 369 осіб, 42% з них
потребували, але не отримували АРВ - терапію. Найбільший відсоток померлих,
які не отримували АРВ-терапію в Першотравневому (83,3), Волноваському (60)
районах, містах Лиман (75,) та Авдіївка (61,5) .
Розділ 4. Клініко-епідеміологічна характеристика
випадків ВІЛ-інфекції
Визначення випадку ВІЛ-інфекції для цілей епідеміологічного нагляду
(ВООЗ) – це людина з ВІЛ-інфекцією, незалежно від клінічних проявів
захворювання, у якої при лабораторному обстеженні виявлено ознаки ВІЛ, згідно
з лабораторними критеріями, прийнятими країною. Клінічні, епідеміологічні
критерії
визначення
випадку ВІЛ-інфекції
вимагають
обов’язкового
лабораторного підтвердження ВІЛ.
Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію включає ВІЛ-інфікованих осіб,
яких вперше у житті було взято під медичний нагляд у ЗОЗ, незалежно
від моменту встановлення ВІЛ-позитивного статусу за даними лабораторних
досліджень, тобто є показником зареєстрованої захворюваності, а не істинної
захворюваності.
Відсоток
осіб що відносятся до групи активної диспансеризації
збільшився в порівняні з 2015 роком на 7%. та склав в 2016 році - 77,7%. Проте в
деяких лікувальних закладах, що надають медичну допомогу ВІЛ – хворим, цей
показник нижчий майже у двічі: Авдіївка - 39,9 %; Мирноград - 46,2% ;
Новогродівка - 55,2 %; райони Нікольський - 44,8 %; Мар’їнський - 50,1%;
Олександрівський - 35,1 %.
Відсутність на теперішній час можливості проводити обстеження
пацієнтів з метою визначення показників для призначення АРТ та головне контролю її ефективності (СД4 та ВН) в північній частині регіону не дозволило
забезпечити в повному обсязі охват лабораторним обстеженням підлеглих

контингентів. Охоплення дослідженням на CD4 вперше зареєстрованих осіб віком
15 років і старше у 2016 р. дорівнювало 74,0% , лише 34,3% осіб серед пацієнтів з
вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції на наявність маркерів гепатиту В,
та 25,5% осіб – на наявність маркерів гепатиту С. А вияв споріднених шляхом
інфікування інфекцій в 2016 році високий За результатами досліджень у 8,4%
осіб були виявлені маркери гепатиту В, у 36,3% осіб - маркери гепатиту С.
Охоплення антиретровірусним лікуванням на кінець 2016року становить
45% активної диспансернрї групи. В деяких регінах лікуванням не охвачено
навіть ВІЛ- інфікованих що знаходятся в ІІІ- ІV-стадяях захворювання и як
наслідок високий показник смертності від ВІЛ/СНІДУ що майже в 2,7 разів
перевищує середню по Україні і складає 18,8 на 100 тис. населення. Ще вищі
показники смертності в містах Добропілля (51,2), Авдіївка (38,9), Слов'янськ
(27,3) і Нікольскому районі (31,8). При тому 42% осіб що померли в поточному
році потребували, але не отримували АРВ - терапію. Найбільший відсоток
померлих, які не отримували АРВ-терапію в Першотравневому (83,3),
Волноваському (60) районах, містах Лиман (75,) та Авдіївка (61,5).
За статистичними даними 2016р. відсоток вперше зареєстрованих ВІЛінфікованих осіб 15 років і старше, які за клінічними показаннями відповідали І
клінічній стадії, становив 33,3%, ІІ стадії – 11,6%, ІІІ стадії – 18,2%, ІV стадії –
36,6%.
У 2016 р. діагностовано 871 випадків СНІДу проти 884 у 2015 р., показник
захворюваності на СНІД склав – 44,3 на 100 тис. населення. В деяких містах
показник захворюваності на СНІД перевищує загальний по області в двічі міста
Добропілля – 2,4 рази (107,1 на100 тис); Маріуполь - 1,8 раз (80,2 на100 тис);
райони Добропільський - 2 рази (85,8); Мар’їнський - 1,7 (75,6). Приріст
захворюваності на СНІД становить 12,6%. Станом на 01.01.2017р. під медичним
наглядом в області перебуває 4727 хворих на СНІД, тобто 35,5% всіх ВІЛ
інфікованих, що знаходяться під медичним наглядом. Показник поширеності
СНІДу на кінець 2016 року - 240,5 (на 100 тис. населення), при тому лише по 3
регіонах він вищій за загальний по області – міста Добропілля в 2,7 рази (667,75
на 100 тис. населення), Маріуполь в 1,9 рази (470,1 на 100 тис. населення),
Мирноград в 1,5 раз (373,1 на 100 тис. населення). Як що в цілому по області
кількість хворих в стадії СНІДу становлять 35,5%, то в містах Торецьк - 46,4%;
Добропілля - 45,7%; Першотравневому районі -47,8%.
Спеціалізована медична допомога ВІЛ-інфікованим пацієнтам надається у
відповідних структурних підрозділах закладів охорони здоров'я області (центри,
відділення, кабінети – всього 22) і ДОЦ СНІД. Призначення і проведення АРВтерапії здійснюється на 20-х сайтах, де її отримують 6016 пацієнта (45,2% від
загальної кількості диспансерної групи). 66,8% отримують АРТ за рахунок
Державного бюджету, 23,2% - Глобального фонду, 10 %- PEPFAR.
На 2016 рік план введення нових пацієнтів хворих на ВІЛ/СНІД інфекцію за
кошти Глобального фонду та PEPFAR становить 1867 осіб, 24,5% від всіх хворих
які на початок року не отримували АРВ - терапію. З них за кошти Глобального
фонду заплановано ввести на АРТ 367 пацієнтів, за програмою PEPFAR – 1500.
Станом на 01.01.2017 року план введення нових пацієнтів за кошти ГФ виконано
на 100%, за програмою PEPFAR – в цілому по області на 40%. Найгірший

показник виконання плану Слов’янський район -7,7%; Костянтинівка -15%;
Волноваський р-н 23%; м. Торецьк - 25%.
Не налагоджена робота щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції серед
«діскордантних пар». Так, на теперішній час тільки 77,7% ВІЛ – інфікованих з
пари отримують ВААРТ, і як наслідок, кожен 5 статевий партнер обстежений в
2016 році ВІЛ-інфікований.
У 2016 р. лише 34,3% осіб серед пацієнтів з вперше встановленим діагнозом
ВІЛ-інфекції віком 15 років і старше були обстежені на наявність маркерів
гепатиту В та 25,5% осіб – на наявність маркерів гепатиту С. За результатами
досліджень у 8,4% осіб були виявлені маркери гепатиту В, у 36,3% осіб - маркери
гепатиту С. На наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом, обстежено
80,1% осіб, з них 18,8% мали позитивні результати, виявлено 5 осіб з маркерами
збудника сифілісу.
Серед усіх випадків опортуністичних інфекцій, які лікувалися протягом
2016 року, 23,7 % складали орофарингіальні кандидози; 21,2 % – бактеріальні
інфекції (в тому числі 9,9 % – бактеріальні пневмонії); 4,0 % – системний
кандидоз; 2,8 % – пневмоцистна пневмонія; 2,5 % – токсоплазмоз, 1,5 % – місцеві
форми інфекцій, викликаних ВПГ-1 та ВПГ-2. Профілактика опортуністичних
інфекцій була проведена у 49,4 % випадках хворим на пневмоцистну пневмонію;
15,2 % - орофарингеальним кандидозом; 9,6% - нетуберкульозною
мікобактеріальною інфекцією.
Також у 2016 році ВІЛ-інфіковані пацієнти отримали 4261 курс
профілактики та 7244 курси лікування інших супутніх станів та захворювань, з
них – 43,7 % здійснювалося за рахунок коштів ГФ, 33,9 % – за рахунок коштів
місцевих бюджетів, 16,2 % курсів за рахунок власних коштів пацієнта, 4,8 % – за
рахунок благодійних організацій, 1,4 % - за ДБ.
Серед усіх випадків лікування інших супутніх станів та захворювань в 2016
році 7,4% складали ураження печінки, 4,5 % – анемія, 3,1% – розлади ШКТ та
алергічні прояви.
На 4 сайтах впроваджена замісна підтримуюча терапія в наркологічних
диспансерах міст Маріуполь, Покровськ, Краматорськ, Слов’янськ, де її
отримують 170 ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних наркотиків, в тому числі
108 з них мають ІV клінічну стадію захворювання (СНІД). Разом з тим, тільки
73,1% з них отримують антиретровірусну терапію. З метаю профілактики
захворювання на туберкульоз серед ВІЛ інфікованих проводилось профілактичне
лікування ізоніазідом. В 2016 році профілактичним лікуванням охвачені 19,8%
осіб, що підлягали лікуванню. В м. Дружківка лікуванням охвачені лише 9, 02%;
Мирноград -7,4%; Волноваський район лікування

Розділ 4. Співпраця НУО з ЗОЗ та ОЦПБС
Серед осіб, протестованих на ВІЛ в 2016 році, тільки чверть складає контингенти
групи підвищеного ризику захворювання на ВІЛ, а це саме та частина населення,
яка підлягає першочерговому тестуванню і серед якого виявляється найбільша
кількість нових випадків. Треба зазначити, що провідна роль, на теперішній час, в

організації цих заходів належить неурядовим організаціям області (благодійні
організації «Клуб «Майбутнє», «Благодійний фонд «Клуб світанок», громадські
організації «Наша допомога», «Істок»,
«Маріупольська спілка молоді»,
Донецькій обласний благодійний фонд «Оберіг»), в яких за допомогою швидких
тестів в умовах аутріч, на базі самих організацій, стаціонарних пунктів обміну
шприців, мобільних амбулаторій протестовані 14,6 тис.осіб, що складає 85%
охоплених обстеженням. В організації заходів профілактики серед уразливих груп
населення необхідно звернути увагу на підвищення ролі закладів охорони
здоров’я в проведені перед- та післятестового консультування і обстеження групи
підвищеного ризику населення (в наркологічних, шкірно – венерологічних
диспансерах), а також поліпшення співробітництва та координації дії між
громадськими організаціями та закладами охорони здоров’я області з надання
послуг з перенаправлення до лікувальних закладів представників уразливих груп
в рамках проектів профілактики, а також «Лікування за підтримки спільнот».
Необхідно провести об’єктивну оцінку чисельності групи підвищеного ризику
(так активних споживачів ін’єкційних речовин за даними наркологічних
диспансерів – 4647 осіб, неурядовими організаціями обстежено – 12756),
коректності звітності громадських організацій і закладів охорони здоров’я щодо
перенаправлення пацієнтів, дообстеження та охоплення антиретровірусною
терапією.
Розділ 5. Показники Звіту про результати моніторингу та оцінки
ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛінфекції, за 2016 рік
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знаменник
За віком
15-17 років
18-24 роки
Показник № 4. Смертність населення
від хвороби, зумовленої вірусом

49,9%
46,5%
(план 33441,9тис.грн
факт 15537,6 тис. грн.)

63,2%
(план 8792,7тис.грн
факт 5555,5 тис. грн.)

0,47%
14
2952
0,65% (2/307)
0,45% (12/2645)
20,9
(на 100

Цільове
значення (у
разі його
затвердження)

№ та назва показника

Звіт за 2016 рік

імунодефіциту людини (ВІЛ) (за типом тис.населення)
поселення)
Кількість нових випадків смерті офіційно
зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян України 411
Середньорічна чисельність населення у звітному році 1965510
За типом поселення
міське 22,53%
сільське 12,09%
Показник № 5. Поширеність ВІЛ
1,91%
серед вагітних
чисельник 292
знаменник 15307
На момент встановлення ВІЛпозитивного статусу
Кількість ВІЛ-позитивних вагітних виявлених у
звітному році 126
Кількість ВІЛ-позитивних вагітних і, які малі ВІЛпозитивний статус до звітного року

Показник № 9. Частота передачі ВІЛ
від матері до дитини
Кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими
жінками, яким остаточно встановлено діагноз
ВІЛ-інфекції:
Кількість дітей, які народжені ВІЛ-інфікованими
жінками, з відомим ВІЛ-статусом: сума кількості
дітей з встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції та
дітей, яких знято з диспансерного обліку у зв’язку
з відсутністю ВІЛ-інфекції.

Показник № 14. Кількість споживачів
ін'єкційних наркотиків, охоплених
профілактичними програмами (за
статтю, за віком)

166
3,27%
8
245

17146
(без урахування
непідконтрольної Уряду
України території)

За статтю
чоловіча 12552
жіноча 4594
За віком
до 18 років
18-19 років
20-24 роки
25 років і старші
Показник № 15. Кількість працівників
комерційного сексу, охоплених

35
70
987
16054
1032
(без урахування
непідконтрольної Уряду

Цільове
значення (у
разі його
затвердження)

№ та назва показника

Звіт за 2016 рік

профілактичними програмами (за
статтю, за віком)

України території)

За статтю
чоловіча 0
жіноча 1032
За віком
до 18 років
18-19 років
20-24 роки
25 років і старші
Показник № 16. Кількість чоловіків,
які мають секс з чоловіками,
охоплених профілактичними
програмами (за віком)
За віком
до 18 років
18-19 років
20-24 років
25 років і старші
Показник № 17. Відсоток
загальноосвітніх навчальних закладів,
які мають підготовлених вчителів і
протягом останнього навчального року
забезпечили навчання учнів за
програмами розвитку життєвих
навичок щодо формування здорового
способу життя і профілактики ВІЛ (за
типом поселення)
чисельник
знаменник
Показник № 19. Відсоток ВІЛінфікованих осіб, яких було взято під
медичний нагляд у III та IV клінічних
стадіях ВІЛ-інфекції, серед загального
числа осіб з вперше в житті
встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції
Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, яких було взято
під диспансерний нагляд у ІІІ та ІV клінічних стадіях
ВІЛ у звітному році

2
16
183
831
1178

9
7
99
1063

26,05%

143
549
0

43,2%

619

Цільове
значення (у
разі його
затвердження)

№ та назва показника
Загальна кількість вперше в житті зареєстрованих
ВІЛ-інфікованих осіб у звітному році

Показник № 20. Відсоток ВІЛінфікованих осіб, які пройшли
медичний нагляд протягом року, серед
загального числа ВІЛ-інфікованих
осіб, які перебувають на обліку (за
типом поселення, за статтю)
Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які знаходяться
під диспансерним наглядом, та які пройшли
диспансерне обстеження не менш ніж один раз за
звітній період
Загальна кількість ВІЛ-інфікованих осіб,
які знаходяться під диспансерним наглядом на кінець
звітного року

Показник № 21. Відсоток людей, які
живуть з ВІЛ, охоплених послугами
догляду та підтримки (за статтю, за
віком)
чисельник
знаменник
За статтю
чоловіча
жіноча
За віком

Звіт за 2016 рік
1432

77,4%

10303
13305
68,9%
(без урахування
непідконтрольної Уряду
України території)

9163
13305
69,8% (4628/6632)
67,9% (4535/6673)

1,46%
(10/682)
72,5%
18 років і старші
(9153/12623)
Показник № 22. Кількість осіб з ВІЛ6132
інфекцією, які отримують АРТ
Показник № 23. Відсоток дітей, які
отримують АРТ, з числа ВІЛ87,6%
інфікованих дітей
Кількість дітей з прогресуючою ВІЛ-інфекцією
які отримують АРТ, на кінець звітного періоду 248
до 18 років

Кількість дітей з прогресуючою
ВІЛ-інфекцією, які потребують АРТ

283

Показник № 24. Відсоток осіб з ВІЛінфекцією/СНІДом, які отримують
АРТ через 12 місяців після її початку
(за причинами вибуття)

77,58%

Кількість дорослих та дітей з ВІЛ-інфекцією/СНІДом,
які безперервно отримують лікування протягом 12
або більше місяців станом на звітну дату

533

Цільове
значення (у
разі його
затвердження)

№ та назва показника

Звіт за 2016 рік

Загальна кількість дорослих і дітей, що розпочали
АРТ більш ніж за 12 місяців до звітної дати

Показник № 25. Відсоток
зареєстрованих ВІЛ-інфікованих
пацієнтів з ТБ, які отримували АРТ під
час лікування ТБ (за статтю, за віком)
чисельник
знаменник
За віком
0-14 років
15 років і старше
За статтю
чоловіча
жіноча
Показник № 26. Кількість смертей від
туберкульозу серед хворих з коінфекцією ВІЛ/ТБ (за статтю; за типом
поселення)
чисельник
знаменник
Показник № 27. Відсоток осіб з
опіоїдною залежністю, які отримують
замісну підтримувальну терапію

Цільове
значення (у
разі його
затвердження)

687
74,4%
445
598
85,7% (6/7)
74,3% (439/591)
74,2% (307/414)
75,0% (138/184)
9,1
179
1965510
11,44%

Кількість осіб, які отримують замісну
підтримувальну терапію на кінець звітного періоду

327
знаменник 2859

За статтю
чоловіча 274
жіноча 53
Таким чином, відповідно до вище викладеного, поточний стан епідемії
ВІЛ-інфекції в області характеризується наступним:
- поширеності ВІЛ-інфекції в Донецькій області станом на 01.01.2017р. в 2
рази перевищують загальноукраїнські;
- епідемія ВІЛ-інфекції продовжує поширюватися серед загального
населення за рахунок статевого шляху передачі ВІЛ, питома вага якого сягнула
63,1,5%;
- сучасний стан розвитку епідемії ВІЛ-інфекції характеризується високою
активністю прихованого компонента епідемічного процесу, який формується за
рахунок недіагностованих хворих на ВІЛ-інфекцію. Більше 30% ВІЛ-позитивних

осіб, виявлених за даними лабораторних досліджень, залишаються поза
медичного спостереження з різних причин;
пізнє виявлення захворювань, обумовлених СНІДом, та поєднаних форм ВІЛінфекція та туберкульоз обумовлює високий показник смертності від СНІДу.

