
До Дня пам’яті померлих від СНІДу 

За підтримки департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та ініціативи адміністрації 

КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» напередодні Дня 

пам’яті померлих від СНІДу, у період з 10 квітня до 10 травня 2017 року, в містах та районах області 

проводилась акція «Зупини СНІД. Пройди тест на ВІЛ!». 

Мета проведення акції: донести до населення області інформацію про те, наскільки важливо 

кожній людині  знати свій ВІЛ-статус і чому це важливо, а з іншого боку – повідомити, що достовірна 

інформація є передумовою попередження зараження ВІЛ та своєчасного лікування. 

У жителів області є єдиний спосіб дізнатися про свій ВІЛ-статус – пройти обстеження на ВІЛ-

інфекцію в кожному закладі охорони здоров’я. 

Тест на ВІЛ займає всього 15 хвилин, але це допомагає своєчасно дізнатися про свій статус і, 

можливо, зберегти своє життя за рахунок вчасного лікування. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в світі мешкає 36,9 млн людей, інфікованих 

вірусом імунодефіциту людини. Близько 70% з них мешкають в Африці. 

Україна не є виключенням у загальному епідемічному просторі світу і за темпами розвитку 

епідемії посідає провідне місце у Східній Європі. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні розпочалася в 

1987 році, але до 1995 року розповсюджувалась повільно, за рахунок вживання ін’єкційних наркотиків. 

Починаючи з 2000 року, епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу визнана на державному рівні. 

За оновленими оціночними даними, в Україні проживає 237500 людей, які живуть з ВІЛ, на цей 

час перебувають під медичним наглядом 135414 українців, з них хворі на СНІД 40186 осіб. 

Дніпропетровська область відноситься до територій з високим рівнем розповсюдження ВІЛ-

інфекції. Сьогодні кожного дня діагноз «ВІЛ-інфекція» встановлюється 10 мешканцям 

Дніпропетровщини. 

В закладах охорони здоров’я області під диспансерним спостереженням перебуває 26813 хворих 

на ВІЛ/СНІД. 

Тому боротьба з епідемією ВІЛ-інфекції залишається нагальною проблемою міжнародної 

спільноти, держави та місцевої влади. 

Структура шляхів інфікування наступна: 60,7% людей інфікуються статевим шляхом, 26,0% - за 

рахунок вживання ін’єкційних наркотичних речовин та 13,1% - діти, народжені від ВІЛ-інфікованих 

матерів. 

В 2016 році рівень фінансування заходів Загальнодержавної програми протидії ВІЛ/СНІД лише 

для Дніпропетровської області становив 168,6 млн грн, що на 87,6 млн грн більше, ніж у 2015 році. 

За сприяння обласної державної адміністрації також відбулось суттєве збільшення фінансування 

заходів програми «Здоров’я населення Дніпропетровщини» з обласного бюджету, рівень фінансування 

у 2016 році становив 2,2 млн грн, що на 1,75 млн грн більше, ніж у 2015 році. Переважна більшість 

коштів була спрямована на закупівлю сучасного лабораторного обладнання, тест-систем, витратних 

матеріалів та ліків для хворих на ВІЛ/СНІД. 

У 2015 році міжнародна спільнота прийняла нову стратегію викорінення епідемії СНІДу. Це 

стратегія «90-90-90» передбачає, що 90% людей, які живуть з ВІЛ, будуть знати свій ВІЛ-статус, 90% 

людей, які знають про свій ВІЛ-статус, отримуватимуть якісне і ефективне лікування, і у 90% людей, 

що знаходяться на лікуванні, буде досягнуте невизначуване вірусне навантаження. 

Для досягнення цілей «90-90-90» лише в 2017 році є можливість залучити до лікування понад 5 

тисяч хворих на ВІЛ/СНІД. Для цього в області є ліки, які надійшли в рамках Надзвичайного плану 

Президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR). 

В області на теперішній час антиретровірусну терапію отримують 13298 ВІЛ-інфікованих хворих. 

Завдяки дотриманню режиму лікування, контролю за ефективністю антиретровірусної терапії ВІЛ-

позитивні люди можуть жити довго, повноцінно, можуть народжувати та виховувати здорових дітей та 

не бути джерелом інфекції за рахунок пригнічення розмноження вірусу імунодефіциту людини. 

Медичним працівникам області вдалося зменшити число дітей з вродженою ВІЛ-інфекцією. 

Раніше на 100 пологів від ВІЛ-інфікованих матерів народжувалось 35 дітей з вродженою ВІЛ-

інфекцією, зараз лише 3-4 дитини. Успіхи досягнуті за рахунок своєчасної діагностики та 

профілактичного лікування ВІЛ-інфікованих вагітних. 

Хворі на ВІЛ/СНІL мають можливість отримувати медичну допомогу за місцем проживання або 

лікування. На базі 40 закладів охорони здоров’я відкриті сайти з видачі та призначення 

антиретровірусної терапії. 

В області діє 8 СНІД-центрів, 40кабінетів «Довіра», 23 сайти ЗПТ для наркозалежних. 


