
За весь період епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу з 

моменту реєстрації першого випадку 

інфікування ВІЛ в Закарпатській області 

офіційно зареєстровано 826 осіб з вперше в 

житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, в 

т.ч. дітей, народжених ВІЛ-інфікованими 

жінками, – 176. ІV клінічну стадію (СНІД) 

встановлено 260 особам.  

Станом на 01 квітня 2016 року на 

диспансерному обліку перебуває 437 ВІЛ-

інфікованих осіб, із них 131 – в стадії СНІД. 

Дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, 

– 45, в т.ч. у 36 дітей діагноз ВІЛ-інфекції в 

стадії підтвердження, іншим ВІЛ-інфекцію 

підтверджено. 

Антиретровірусну терапію (АРТ) отримують 209 

пацієнтів, із них 10 дітей віком до 14 років. За 

кошти Глобального Фонду АРТ отримують 25 

ВІЛ-інфікованих, інші – за кошти Державного 

бюджету.  

За І квартал 2016 року в Закарпатській області 

зареєстровано 28 нових випадків інфікування 

ВІЛ, в тому числі 4 дитини віком до 18 місяців, 

народжені ВІЛ-інфікованими жінками.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парентеральний 

від матері до дитини 

не визначено 

гетеросексуальний 

гомосексуальний 
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 Інформаційний бюлетень  
«ВІЛ-інфекція/СНІД  
в Закарпатській області»  
 

ІV клінічну стадію (СНІД) вперше в житті було 

встановлено 16 особам.  

 

Поширеність ВІЛ-інфекції в Закарпатті станом на 

01.04.2016р.       Подивитись карту можна тут: 

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=b03d902665f

b40ae93aa746331cb5819  

Серед вперше виявлених ВІЛ-інфікованих осіб 

структура шляхів інфікування була наступною: 

статевий шлях при гетеросексуальних стосунках 

– 71,4% (20); статевий шлях при 

гомосексуальних стосунках – 10,7% (3); 

парентеральний шлях при ін’єкційному 

введенні наркотиків – 0% (0); діти, народжені 

ВІЛ-інфікованими жінками – 14,3% (4); шлях 

інфікування не встановлено (уточнюється) – 

3,6% (1) 

.   

ІV клінічну стадію (СНІД) вперше в житті було 

встановлено 17 особам.  

Серед вперше виявлених ВІЛ-інфікованих осіб 

структура шляхів інфікування була наступною: 

статевий шлях при гетеросексуальних 

стосунках – 63,6% (21); статевий шлях при 

гомосексуальних стосунках – 9,1% (3); 

парентеральний шлях при ін’єкційному 

введенні наркотиків – 12,1% (4); діти, 

народжені ВІЛ-інфікованими жінками – 15,2% 

(5); шлях інфікування не встановлено 

(уточнюється) – 0,00% (0).  

Зверніть увагу: 

Зростає кількість зареєстрованих осіб з 

вперше в житті встановленим діагнозом 

ВІЛ-інфекції (І квартал 2016 року - 24 

дорослі особи. 4 квартал 2015 року 10 

дорослих осіб)  

Протягом І кварталу 2016 року: 

вперше встановлено СНІД 16 особам 

(3,7% від усіх, хто перебував під 

наглядом) проти 11 осіб у 4 кварталі 

2015 року 

62,5%  дорослих осіб з вперше в житті 

встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції 

виявлені в ІV клінічній стадії (СНІД) 

 

В цьому випуску: 

 

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію в І 

кварталі 2016 року  

 2 

Стан тестування на ВІЛ-інфекцію протягом 

І кварталу 2016 року 

2 

Нові випадки СНІДу в І кварталі 2016 року  

 2 

Поширеність СНІДу в області станом на 

01.04.16р. 

 3 

Лабораторний супровід ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів у І кварталі 2016 року 

 3 

Зняття з диспансерного обліку у І кварталі 

2016 року 

 3 

Реалізація Обласного комплексу заходів з 

первинної профілактики ВІЛ серед жінок 
репродуктивного віку на 2016 – 2020 

роки 

4 

 

 

 

 

Пояснительная подпись под рисунком. 

Структура шляхів  інфікування  диспансерної  групи  на  01  квітня  2016 

року 

кти з кров’ю 
інфікованих людей),  
295 осіб (74,1%) 
інфікувалися ВІЛ 
статевим 
гетеросексуальним 
шляхом,  
8 (2,0%) – статевим 
гомосексуальним,  

44 (11,0%) – 
вертикальним,  
у 13 осіб (3,3 %) – 
шлях інфікування 
уточнюється. 
Отже, провідний 
шлях інфікування ВІЛ 
в області — статевий 
гетеросексуальний. 

Епідемічна  ситуація  з  ВІЛ-інфекції/СНІДу  в  області  станом  на  01  квітня 

2016  року 

   

Установа-розробник: Центр з профілактики та боротьби із СНІДом  

  

34 особи (7,8%) інфікувались при вживанні 

наркотиків ін’єкційним шляхом,  

2 особи (0,5%) – парентеральний шлях при 

інших немедичних маніпуляціях (немедичні 

контакти з кров’ю інфікованих людей),  

331 особа (75,7%) інфікувалась ВІЛ 

статевим гетеросексуальним шляхом,  

13 (3,0%) – статевим гомосексуальним,  

45 (10,3%) – вертикальним,  

у 12 осіб (2,7 %) – шлях інфікування не 

встановлено 

Укладачі: 

Миронюк І.С. – головний лікар 

Центру з профілактики та 

боротьби із СНІДом 

Білак-Лук’янчук В.Й. – керівник 

центру моніторингу і оцінки 

Гудюк Н.А. – лікар-епідеміолог 

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=b03d902665fb40ae93aa746331cb5819
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=b03d902665fb40ae93aa746331cb5819
http://joxi.net/KAxbJ9jh49yEOm.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 2 Ст. 2 Ст. 2 

Протягом першого кварталу 

2016 року в області офіційно 

зареєстровано з вперше в житті 

встановленим діагнозом ВІЛ-

інфекції 28 осіб (2,2 на 100 тис. 

населення). Із них 20 чоловіків, 

8 жінок, мешканці міста — 15 

осіб, села — 13. 

Не зареєстровані за вказаний 

період ВІЛ-інфіковані в 

Берегівському, 

Виноградівському, 

Міжгірському, Перечинському, 

Рахівському, Ужгородському 

районах області. 

Високі показники в Хустському, 

Іршавському районах (4,7 та 3,0 

на 100 тис. населення 

відповідно) і в  м. Ужгороді (3,9 

на 100 тис. населення). 

Середні рівні показників 

визначаються в Мукачівському та 

Тячівському районах області (2,1 

та 2,9 на 100 тис. населення 

відповідно) 

По одному випадку 

зареєстровано у Велико-

Березнянському, Воловецькому 

та Свалявському районах області. 

Із усіх вперше виявлених ВІЛ-

інфікованих 4 дитини, народже- 

ні ВІЛ-інфікованими жінками 

(14,3%) -  всі в стадії 

підтвердження діагнозу ВІЛ-

інфекції. 

Серед дорослих в І клінічній 

стадії зареєстровано 6 (25%) 

осіб (в т.ч. 1 в стадії ПГЛ), в ІІ 

клінічній стадії — 3 особи 

(12,5%), в ІІІ клінічній стадії — 2 

особи (8,3%),  в ІV клінічній 

стадії — 13 осіб (54,2%). 

Із усіх вперше виявлених 

дорослих 7 (29,2%) є трудовими 

мігрантами або постійними 

статевими партнерами трудових 

мігрантів. 

 

Продовжують отримувати АРТ 

12 пацієнтів, двоє – готуються 

до початку антиретровірусної 

терапії. 

Основні ознаки, за якими 

було встановлено ІV клінічну 

стадію в І кварталі 2016 року: 

- вперше діагностований 

туберкульоз  (56% випадків);  

- кількість СD4 менше 

200 кл/мкл (19% випадків). 

 

Вперше в житті встановлено 

ІV клінічну стадію (СНІД) 16 

особам, із них 14—чоловіки, 

2—жінки. Всі пацієнти віком 

старше 15 років. 

Із вище вказаних  пацієнтів 2 

померли  від захворювань, 

пов’язаних з ВІЛ-інфекцією. 

Один пацієнт отримував АРТ 

на момент смерті (менше 12 

місяців), другий потребував, 

але не отримав через пізнє 

виявлення. 

 

Захворюваність  на  ВІЛ-інфекцію  в  І  кварталі  2016  року 

Нові випадки  СНІДу  в  І  кварталі  2016  року 

5250 тестувань прийшлося 

на вагітних, обстежених 

вперше під час вагітності, із 

них у 2 жінок виявлені 

антитіла до ВІЛ (0,04%). 

Первинних донорів 

протестовано 3619 осіб, в  

0,03% випадків підтверджено 

наявність антитіл до ВІЛ (1 

донор). Серед обстежених 

кадрових донорів (45 осіб) 

антитіл до ВІЛ не виявлено. 

Найвищий показник 

позитивів за даними 

серомоніторингу  

спостерігається серед  

дорослих осіб, обстежених за 

клінічними показаннями - 0,6%. 

При тестуванні осіб з інших груп 

ризику (основну частину 

обстежених складають трудові 

мігранти та їх постійні статеві 

партнери) виявлені 0,3% ВІЛ-

інфікованих осіб. 

Чотирьом особам, які мали 

незахищені статеві контакти з 

ВІЛ-інфікованими, підтверджено 

наявність антитіл до ВІЛ 

На обстежених з власної 

ініціативи та анонімно припадає 

0,1% позитивних результатів. 

Стан  тестування  на  ВІЛ-інфекцію  протягом  І  кварталу  2016 

року 

В області всього 

протестовано на ВІЛ протягом 

І кварталу 2016 року 20747 

громадян України, із них за 

допомогою швидких тестів - 

848 осіб. 

Протягом І кварталу 2016 

року у порівнянні з таким 

періодом 2015 року на 14% 

зросла кількість осіб за 

кодами, що притаманні 

представникам груп 

підвищеного ризику, та на 

10% - зросла кількість осіб, 

обстежених з ініціативи 

медичного працівника. 

Ст. 2 №2/2016 

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію в 

Закарпатській області за І квартал 

2016 року. Подивитись карту 

можна тут: 

http://www.arcgis.com/apps/View/

index.html?appid=c047e2b3986f4

19a8bd7efe1983f67e9  

Захворюваність на СНІД в Закарпатській області за І 

квартал 2016 року. Подивитись карту можна тут: 

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f09b51

4d8fa84020ac5bbd7970f7685a 

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=c047e2b3986f419a8bd7efe1983f67e9
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=c047e2b3986f419a8bd7efe1983f67e9
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=c047e2b3986f419a8bd7efe1983f67e9
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f09b514d8fa84020ac5bbd7970f7685a
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=f09b514d8fa84020ac5bbd7970f7685a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станом на кінець І кварталу 

2016 року в області 

перебувала під наглядом 131 

ВІЛ-інфікована особа у ІV 

клінічній стадії (показник на 

100 тис. населення склав 

10,4). Із них 3/4 (69,5%) 

становлять чоловіки. Частка 

хворих у  ІV клінічній стадії від 

диспансерної групи склала 

30%. 

Пацієнти у ІV клінічній стадії 

зареєстровані в усіх районах 

області, крім Перечинського.  

Найбільш ураженими є м. 

Ужгород (22,8 на 100 тис.  

населення), Свалявський 

(18,5 на 100 тис. населення) 

та Хустський (18,0 на 100 тис. 

населення)райони.  

Середній рівень поширеності 

СНІДу визначається у  

Берегівському (9,2 на 100 

тис. населення), 

Мукачівському (11,8 на 100 

тис. населення), Іршавському  

(10 на 100 тис. населення) 

Ужгородському (7,6 на 100 

тис. населення) та 

Тячівському (9,2 на 100 тис. 

населення) районах області.  

85% пацієнтів у четвертій 

клінічній стадії отримують  

антиретровірусну терапію. 

За шляхами інфікування: 

79% пацієнтів у IV клінічній 

стадії інфікувались ВІЛ 

статевим шляхом, із них 3% 

гомосексуальним;  

14% інфікувались паренте-

ральним шляхом, із них 89% -  

внаслідок вживання 

наркотичних речовин 

ін’єкційним шляхом; 

2% - діти, народжені ВІЛ-

інфікованими жінками; 

5% - шлях інфікування не 

визначено. 

 

Зміна місця проживання — 4  

(28,6%) 

Смерть від захворювань, 

пов’язаних з ВІЛ-

інфекцією, — 6  

(42,9%) 

Смерть від захворювань, не 

пов’язаних з ВІЛ-

інфекцією, — 2  

(14,3%) 

Протягом І кварталу 2016 

року з диспансерного обліку 

було знято 14 ВІЛ-інфікованих 

осіб (1,1 на 100 тис. 

населення). 

З них за причинами:  

Зникнення антитіл до ВІЛ у 

крові дітей, 

народжених ВІЛ-

інфікованими 

жінками, — 2  (14,3%) 

 

зникнення АТ до 
ВІЛ 

зміна місця 
проживання 

смерть, пов'язана 
з ВІЛ 

смерть 
непов'язана з ВІЛ 

зникнення АТ 
до ВІЛ 

зміна місця 
проживання 

смерть ВІЛ 

смерть непов. 
з ВІЛ 

Поширеність  СНІДу  в  області  станом  на  01.04.16р. 

Зняття  з  диспанерного  обліку  у  І  кварталі  2016  року 

Визначення рівня вірусного 

навантаження ВІЛ-1 

проведено 69 пацієнтам, які 

отримують антиретровірусну 

терапію, в тому числі 66 із 

них отримують АРТ більше 6 

місяців.  

У 14 пацієнтів (20,3%) рівень 

вірусного навантаження > 

1000 РНК копій/мл. АРТ 

неефективна у 21,2% 

обстежених пацієнтів. 

Лабораторний супровід ВІЛ-інфікованих пацієнтів у        

І  кварталі  2016  року  

Всього проведено 

досліджень з визначення 

CD4 лімфоцитів 204 ВІЛ-

інфікованим пацієнтам.  

Із них:  

- диспансерних пацієнтів, 

які отримують 

антиретровірусну терапію -  

136 осіб  

- вперше обстежені при 

взятті під медичний нагляд 

29 осіб. 

 

Ст. 3 №2/2016 

 

Поширеність СНІДу в 

Закарпатській області станом на 

кінець І кварталу 2016 року. 

Подивитись карту можна тут: 

http://www.arcgis.com/apps/View/

index.html?appid=4cde2f512ac74

5c7862c80c99e34de77  

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=4cde2f512ac745c7862c80c99e34de77
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=4cde2f512ac745c7862c80c99e34de77
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=4cde2f512ac745c7862c80c99e34de77


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Ужгород 

вул. Другетів, 72 

88000 

 

Телефон: (0312)617647 

Факс: (0312)617647 

Ел. пошта: aids-zak@ukr.net 

www.no-aids.uz.ua 

https://www.facebook.com/fight.with.AIDS/timel

ine 

На виконання Указу Президента України від 28 червня 2001 року 

№741 «Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з ВІЛ-

інфекцією/СНІДом», постанови Кабінету Міністрів України від 

11 липня 2001 року №790 «Про Програму профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки», відповідно до рішення 

вісімнадцятої сесії ІІІ скликання №379 від 11 січня 2002 року, 

наказом управління охорони здоров’я Закарпатської 

облдержадміністрації від 27 червня 2002 року в м. Ужгороді було 

створено обласний Центр з профілактики та боротьби із 

СНІДом. Головним лікарем призначено Миронюка Івана 

Святославовича.  

Центр з профілактики та боротьби 
із СНІДом  

Наказом передбачено:  

- розробити інформаційні 

матеріали з питань 

профілактики ВІЛ-інфекції;  

- організувати співпрацю з 

установами, що реєструють 

шлюб;  

- впровадити навчальні 

семінари для працівників 

різних закладів, 

представників неурядових 

організацій, волонтерів з 

питань організації та 

здійснення профілактичної 

роботи;   

- впровадити систему 

моніторингу і оцінки заходів, 

які здійснюються в напрямку 

профілактики ВІЛ-інфекції 

серед жінок репродуктивного 

віку. 

 

На виконання 

протокольного рішення 

№3 засідання обласної 

ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу від 

21.10.2015р. щодо 

реалізації Обласного 

комплексу заходів з 

первинної профілактики 

ВІЛ серед жінок 

репродуктивного віку на 

2016 – 2020 роки видано 

наказ департаменту 

охорони здоров’я від 

04.05.2016 р. № 222-О 

«Про забезпечення 

виконання комплексу 

заходів з первинної 

профілактики ВІЛ серед 

жінок репродуктивного 

віку на 2016 – 2020 роки» 

На рівні лікувально-

профілактичних закладів 

області заплановано: 

- співпрацю з органами 

виконавчої влади, відділами 

державної реєстрації актів 

цивільного стану, 

підрозділами соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, громадськими 

організаціями в напрямку 

реалізації комплексу заходів з 

профілактики ВІЛ-інфекції 

серед жінок репродуктивного 

віку; 

- посилення роботи щодо 

проведення до- та 

післятестового 

консультування на ВІЛ, 

призначення тестування на 

ВІЛ жінкам репродуктивного 

віку. 

Реалізація  Обласного  комплексу   заходів  з  первинної 

профілактики  ВІЛ  серед   жінок  репродуктивного   віку  на  2016 – 

2020  роки 

ОРГАНІЗАЦІЯ 


