
 На 01 січня 2016 року на 

диспансерному обліку перебуває 421 ВІЛ-

інфікована особа, із них 124 – хворі на СНІД. 

Дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями 

– 43, із них 9 дітям ВІЛ-інфекцію підтверджено. 

 За показником на поширеності на 100 

тис. населення найбільш ураженими регіонами 

області є Тячівський (44,6), Хустський (58,1), 

Свалявський (46,3), Мукачівський (36,9) райони 

та м. Ужгород (55,5). Середній рівень 

поширеності ВІЛ-інфекції спостерігається в 

Рахівському (21,6), Воловецькому (16,4), 

Ужгородському (28,9) та Берегівському (26,6) 

районах. Великоберезнянський, Перечинський, 

Міжгірський, Іршавський та Виноградівський 

райони залишаються територіями з низькою 

поширеністю ВІЛ. 

 Показник поширеності ВІЛ-інфекції 

по області на 01 січня 2016 року склав 33,5 на 

100 тис. населення проти 29,4 на 100 тис. 

населення станом на 01 січня 2015 року.  

 Зміни щодо рівня поширеності 

відбулись у Мукачівському районі: з середнього 

рівня на початок 2015 року до високого на 

початок 2016 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парентеральний 

від матері до дитини 

не визначено 

гетеросексуальний 

гомосексуальний 

№1 

червень 2016 

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

 

Поширеність 

ВІЛ-інфекції в Закарпатті станом на 01.01.2015.  

Подивитись карту можна тут: 

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appi

d=b44ddf1cb52b4369a07833c74a4992de. 

Поширеність 

ВІЛ-інфекції в Закарпатті станом на 01.01.2016.  

Подивитись карту можна тут: 

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appi

d=2079fdfb6abc4ee7940c97579c12a452 

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: 

Ріст захворюваності на СНІД, показника 

поширеності СНІДу та високий рівень 

реєстрації нових випадків ВІЛ-інфекції в 

ІІІ-ІV стадіях ВІЛ-інфекції свідчить про 

напружену епідемічну ситуацію в області 

та вказує на необхідність посилення дій в 

напрямку виявлення нових випадків ВІЛ-

інфекції з призначенням тестування на 

ВІЛ з ініціативи медичного працівника 

В цьому випуску: 

 Поширеність  ВІЛ-інфекції  станом  на  01 січня 2016 року  

 1 

Структура шляхів  інфікування  диспансерної  групи ВІЛ-

інфікованих на  01  січня  2016 року   1 
 

Захворюваність  на  ВІЛ-інфекцію  у  2015 році            2 
 

Структура шляхів  інфікування  нових випадків ВІЛ-інфекції  

у 2015 році                                                           2 
 

Поширеність СНІДу станом на 01 січня 2016  року       3 
 

Структура шляхів  інфікування  хворих на СНІД на   

01  січня  2016 року                                3 
 

Захворюваність  на  СНІД  у  2015 році                               4 
 

Структура шляхів  інфікування  нових випадків СНІДу 

 в 2015 році       4   
 

Зняття  з  диспансерного  обліку  у   2015 році                  5 
 

Охоплення диспансерним наглядом ВІЛ-інфікованих  

у  2015  році           5 
 

Антиретровірусна терапія та лабораторний супровід ВІЛ-

інфікованих у 2015 році                                                  6 
 

Консультування і тестування на ВІЛ у  2015  році             6 
 

Консультування і тестування на ВІЛ з ініціативи медичного 

працівника у  2015  році                                     7 
 

Ресурси охорони здоров’я та кадрове забезпечення.  

Мережа закладів та установ служби СНІДу                   7-8 
 

Результати реалізації завдань програми                           8 
 

Результати дослідження з оцінки витрат на протидію ВІЛ-

інфекції/СНІДу на регіональному рівні в Закарпатській  

області в 2011-2014 роках                             9-10 
 

Підсумки дослідження з оцінки витрат на протидію ВІЛ-

інфекції/СНІДу на регіональному рівні в Закарпатській  

області в 2011-2014 роках             10 
 

Регіональна система МіО у 2015 році: основні досягнення 

та наявні проблеми              11 
 

Робота обласної ради з питань протидії туберкульозу 

та ВІЛ/СНІДу у 2015 році                  12 

 

Пояснительная подпись под рисунком. 

Структура шляхів  інфікування  диспансерної  групи ВІЛ-інфікованих           

на  01  січня  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. 

Поширеність  ВІЛ-інфекції  станом  на  01 січня 2016 року 

   

Установа-розробник: Центр з профілактики та боротьби із СНІДом  

  

37 осіб (8,8%) інфікувались при вживанні 

наркотиків ін’єкційним шляхом,  

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

інших немедичних маніпуляціях (немедичні 

контакти з кров’ю інфікованих людей),  

317 осіб (75,3%) інфікувалась ВІЛ 

статевим гетеросексуальним шляхом,  

9 (2,1%) – статевим гомосексуальним,  

43 (10,2%) – вертикальним,  

у 13 осіб (3,1 %) – 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=b44ddf1cb52b4369a07833c74a4992de
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=b44ddf1cb52b4369a07833c74a4992de
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=b44ddf1cb52b4369a07833c74a4992de
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=b44ddf1cb52b4369a07833c74a4992de
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=2079fdfb6abc4ee7940c97579c12a452
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=2079fdfb6abc4ee7940c97579c12a452
http://joxi.net/KAxbJ9jh49yEOm.jpg
http://joxi.net/KAxbJ9jh49yEOm.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парентеральний від матері до дитини не визначено 

гетеросексуальний гомосексуальний 

Ст. 2 Ст. 2 Ст. 2 Ст. 2 №1/2016 

У 2015 році знову не 

реєструвались нові випадки ВІЛ-

інфекції у Великоберезнянському 

та Міжгірському районах, також не 

зареєстровано жодного нового 

випадку у Перечинському та 

Воловецькому районах області.  

На тому самому рівні, що і в 

попередньому році, залишилась 

реєстрація нових випадків у 

Рахівському, Виноградівському, 

Берегівському (середній рівень) та 

Тячівському, Хустському, 

Свалявському (високий рівень) 

районах.  

Зросла реєстрація нових випадків 

ВІЛ-інфекції в м. Ужгороді та 

Ужгородському, Мукачівському, 

Іршавському районах. 

Розподіл за клінічними  стадіями 

вперше виявлених дорослих та дітей 

віком 15-18 років включно 

наступний:  

І клінічна стадія, безсимптомна – 19 

осіб (32,2%), І клінічна стадія, ПГЛ – 

7 осіб (11,9%), ІІ клінічна стадія – 2 

(3,4%), ІІІ клінічна стадія – 2 (3,4%), 

ІV клінічна стадія (СНІД) – 29 

(49,2%). 

Захворюваність  на  ВІЛ-інфекцію  у  2015 році 

Протягом 2015 року 

зареєстровано 71 новий випадок 

інфікування ВІЛ, в тому числі 12 

дітей віком до 18 місяців, 

народжених ВІЛ-інфікованими 

матерями. Діагноз СНІД вперше в 

житті було встановлено 52 особам. 

Показник захворюваності на ВІЛ-

інфекцію склав 5,7 на 100 т. нас. 

проти 6,6 на 100 тис. населення у 

2014 році. При цьому зниження в 

абсолютних цифрах відбулось за 

рахунок дітей, народжених ВІЛ 

інфікованими матерями, з 24 у 

2014 році до 12 у 2015 році. 

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію у 2014 

році .  

Подивитись карту можна тут: 

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

tml?appid=fa4ef34b3abb4ca299c4d22fa

b47099e  

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію у 

2015 році .  

Подивитись карту можна тут: 

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

ex.html?appid=3c111f819db641b09f

88cef492f4111b  

Структура шляхів  інфікування  нових випадків  

ВІЛ-інфекції у 2015 році 

5 осіб (7,0%) інфікувались при 

вживанні наркотиків ін’єкційним 

шляхом 

48 осіб (67,6%) інфікувалась ВІЛ 

статевим гетеросексуальним шляхом  

4 (5,6%) – статевим гомосексуальним 

12 (16,9%) – діти, народжені ВІЛ-

інфікованими жінками 

у 2 осіб (2,8 %) – шлях інфікування не 

встановлено 

Всього протягом 2015 року вперше 

зареєстровано ВІЛ у 71 особи, із них 

56% - чоловіки. 

За віком відбувся наступний розподіл: 

0-14 років – 16,9% (12 осіб) 

15-17 років – 0,0% (0 осіб) 

18-24 роки – 4,2% (3 особи) 

25-49 років – 70,4% (50 осіб) 

50 років і старше – 8,5% (6 осіб) 

Мешканці міста серед вперше 

зареєстрованих з діагнозом «ВІЛ-

інфекція» склали 52%. 

З діагнозом «вперше діагностований 

туберкульоз» на кінець 2015 року 

перебувало 25 осіб, хворих на СНІД,  

(20,2%), із них 5 (20,0%) – 

позалегеневий туберкульоз. 

 

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=fa4ef34b3abb4ca299c4d22fab47099e
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=fa4ef34b3abb4ca299c4d22fab47099e
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=fa4ef34b3abb4ca299c4d22fab47099e
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=3c111f819db641b09f88cef492f4111b
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=3c111f819db641b09f88cef492f4111b
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=3c111f819db641b09f88cef492f4111b


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парентеральний від матері до дитини не визначено 

гетеросексуальний гомосексуальний 

Структура шляхів  інфікування  хворих на СНІД  

на  01  січня  2016 року 

Поширеність СНІДу в Закар-

патській області на 01.01.16 р. 

Подивитись карту можна тут:  

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

ndex.html?appid=81e6d20a3bfc41

a8948eea5a1b5becd3   

Поширеність СНІДу в Закар-

патській області на 01.01.16 р. 

Подивитись карту можна тут: 

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

index.html?appid=3020f374e9894

c7dae104f3b1993f118  

16 осіб (12,9%) інфікувались при 

вживанні наркотиків ін’єкційним 

шляхом 

2 особи (1,6%) – парентеральний 

шлях при інших немедичних 

маніпуляціях (немедичні контакти з 

кров’ю інфікованих людей) 

94 особи (75,8%) інфікувалась ВІЛ 

статевим гетеросексуальним шляхом  

3 (2,4%) – статевим гомосексуальним 

3 (2,4%) – вертикальним 

у 6 осіб (4,8 %) – шлях інфікування не 

встановлено 

Поширеність СНІДу станом на 01 січня 2016  року 

Показник поширеності СНІДу   

зріс з 6,9 на 100 тис. населення 

(на 01.01.15р.) до 9,9 на 100 

тис. населення (на 01.01.16р.). 

На кінець 2016 року пацієнти з 

діагнозом СНІД реєструються в 

усіх районах області. 

До регіонів з високим рівнем 

поширеності СНІДу (Хустський 

район та м. Ужгород) 

приєднались Мукачівський та 

Свалявський райони.  

В Ужгородському та 

Іршавському районах рівень 

поширеності СНІДу змінився з 

низького на середній.   

В інших районах області рівні 

поширеності СНІДу залишились 

без змін. 

Основні ознаки, за якими 

встановлено ІV клінічну стадію: 

- легеневий туберкульоз  (42,7% 

випадків);  

- ВІЛ-асоційована енцефалопатія 

(13,7 % випадків); 

- позалегеневий туберкульоз 

(12,1% випадків); 

- кількість СD4 менше 200 кл/мкл 

(9,7% випадків). 

№1/2016 

 

Ст. 3 

Всього на кінець 2015 року на обліку перебували 124 особи у ІV клінічній стадії ВІЛ-інфекції (СНІД), із них 67% - чоловіки. 

За віком відбувся наступний розподіл: 

0-14 років – 3,2% (4 особи) 15-17 років – 0,8% (1 особа) 18-24 роки – 4,8% (6 осіб)  

25-49 років – 82,3% (102 особи) 50 років і старше – 8,9% (11 осіб) 

З діагнозом «вперше діагностований туберкульоз» на кінець 2015 року перебувало 25 осіб, хворих на СНІД,  (20,2%), із них 5 

(20,0%) – позалегеневий туберкульоз. 

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=81e6d20a3bfc41a8948eea5a1b5becd3
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=81e6d20a3bfc41a8948eea5a1b5becd3
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=81e6d20a3bfc41a8948eea5a1b5becd3
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=3020f374e9894c7dae104f3b1993f118
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=3020f374e9894c7dae104f3b1993f118
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=3020f374e9894c7dae104f3b1993f118


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парентеральний від матері до дитини не визначено 

гетеросексуальний гомосексуальний 

Показник захворюваності на СНІД 

по області у 2015 році зріс до 4,1 

на 100 тис. населення проти 3,0 на 

100 тис. населення у 2014 році. 

При рості показника 

захворюваності на СНІД бачимо 

значні зміни у розподілі за 

регіонами області. Так, на відміну 

від показників 2014 року не 

зареєстровано нових випадків 

СНІДу у Великоберезнянському, 

Виноградівському та Берегівському 

районах області, показники 

Рахівського, Тячівського та 

Іршавського районів зменшились, 

а рівень показника Хустського 

району зріс до високого. 

 

Захворюваність  на  СНІД  у  2015 році 

 

Ст. 4 №1/2016 

 

Захворюваність на СНІД у 2014 році. 

Подивитись карту можна тут: 

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

ml?appid=9fc4e82cd4e04d9ea150b554e

0ddfd3b  

Захворюваність на СНІД у 2014 році. 

Подивитись карту можна тут: 

http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.

html?appid=9c5bb5bd5ff141898f7eeeec

6b030e24  

Структура шляхів  інфікування  нових випадків  

СНІДу в 2015 році 

 2 особи (3,9%) інфікувались при 

вживанні наркотиків ін’єкційним 

шляхом 

 1 особа (1,9%) – парентеральний 

шлях при інших немедичних 

маніпуляціях (немедичні контакти з 

кров’ю інфікованих людей) 

 44 особи (84,6%) інфікувались ВІЛ 

статевим гетеросексуальним шляхом  

 1 (1,9%) – статевим 

гомосексуальним 

 у 4 осіб (7,7 %) – шлях інфікування 

не встановлено 

 Випадків встановлення вперше в 

житті діагнозу СНІД дітям, народженим 

ВІЛ-інфікованими жінками, у 2015 

році не було. 

Всього протягом 2015 року вперше встановлено СНІД 52 особам, із них 60% - чоловіки. 

За віком відбувся наступний розподіл: 

0-14 років – 0,0% (0 осіб)  15-17 років – 0,0% (0 осіб) 18-24 роки – 3,8% (2 особи) 

25-49 років – 86,5% (45 осіб) 50 років і старше – 9,7% (5 осіб) 

Мешканці міста серед вперше зареєстрованих з діагнозом «ВІЛ-інфекція» склали 50%. 

З діагнозом «вперше діагностований туберкульоз» у 2015 році зареєстровано  22 особи  (42%), із них 6 (27%) – позалегеневий 

туберкульоз. 

 

 

http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=9fc4e82cd4e04d9ea150b554e0ddfd3b
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=9fc4e82cd4e04d9ea150b554e0ddfd3b
http://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=9fc4e82cd4e04d9ea150b554e0ddfd3b
http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=9c5bb5bd5ff141898f7eeeec6b030e24
http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=9c5bb5bd5ff141898f7eeeec6b030e24
http://www.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=9c5bb5bd5ff141898f7eeeec6b030e24
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Ст. 5 

Зняття  з  диспансерного  обліку  у   2015  році 

Протягом 2015 року з диспансерного обліку було знято 46 ВІЛ-

інфікованих осіб (3,7 на 100 тис. населення). 

З них за причинами:  

Зникнення антитіл до ВІЛ у крові дітей, народжених ВІЛ-інфікованими 

жінками, — 12  (26%)  

Зміна місця проживання — 9  (19,6%) 

Смерть від захворювань, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією, — 13  (28,3%) 

Смерть від захворювань, не пов’язаних з ВІЛ-інфекцією, — 8 (17,4%) 

З інших причин – 4 (8,7%) 

 

Охоплення диспансерним наглядом ВІЛ-інфікованих у  2015  році 

Частка ВІЛ-інфікованих осіб, які пройшли 

диспансерне обстеження на кінець року 

серед загального числа ВІЛ-інфікованих осіб, 

які перебували під диспансерним наглядом 

У 2015 році зареєстровано 

421 випадок лікування 

опортуністичних та супутніх 

захворювань у 

диспансерних пацієнтів.  

Проведено  690 обстежень 

на визначення рівня CD 4+ 

лімфоцитів диспансерним  

пацієнтам, та 248 

обстежень на визначення 

рівня  вірусного 

навантаження.  

Троє пацієнтів знаходяться 

на замісній терапії, всі 

отримують АРТ.  

Кількість ВІЛ-позитивних 

вагітних,  які перебували на 

обліку у 2015 році, – 18, з 

них у 11 ВІЛ-позитивних 

вагітних пологи закінчились 

народженням дітей, 7 – 

продовжують перебувати на 

обліку по вагітності.  

З метою раннього 

уточнення ВІЛ-статусу дітей 

(у віці до 18 місяців)  у 

вірусологічну лабораторію  

направлено 28  зразків. 

Протягом 2015 року 

зафіксовано 8 випадків 

побічних реакцій на 

антиретровірусні препарати  

при медичному 

використанні. 

Одна ВІЛ-інфікована 

жінка, яка народила у 

2015 році, на 

диспансерному обліку не 

перебувала у зв’язку з 

негативним результатом 

обстеження під час 

вагітності. 

Вікова структура померлих ВІЛ-

інфікованих була наступною: 

0-14 років – 1 особа (4,7%) 

15-17 років – 0 осіб (0,0%) 

18-24 роки – 1 особа (4,7%) 

25-49 років – 17 осіб (8,9%) 

50 років і старше – 2 особи (9,5%) 

 

За шляхами інфікування серед померлих 

80,9% склали інфіковані статевим 

шляхом, 8,9% - шлях інфікування 

невстановлено, 4,8% парентеральним 

при вживанні ін’єкційних наркотиків та 

4,8% - дитина, народжена ВІЛ-

інфікованою жінкою. 

 

Антиретровірусну терапію отримували 9 

померлих осіб, що склало 47,4% від усіх 

померлих, хто її потребував.  

В 69% випадків причиною смерті від 

хвороб, зумовлених ВІЛ-інфекцією, стала 

коінфекція ВІЛ-туберкульоз. 

Із тих, хто потребував та не отримував 

АРТ (10 осіб), 6 померли від 

захворювань, пов’язаних з ВІЛ-

інфекцією, четверо – від інших 

захворювань. 

Основними причинами неотримання 

АРТ стали низька прихильність до 

диспансерного нагляду та лікування, а 

також пізнє виявлення ВІЛ-інфекції.  

Причини зняття з обліку хворих на 

СНІД у 2015 році були 

наступні: 

зміна місця проживання (10,0%) – 2 

особи; 

смерть від захворювань, пов’язаних 

з ВІЛ-інфекцією, (60,0%) – 12 осіб 

смерть від захворювань, 

непов’язаних з ВІЛ-інфекцією, 

(40,0%) – 8 осіб 
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Антиретровірусна терапія та лабораторний супровід 

ВІЛ-інфікованих у 2015 році 
Станом на 01.01.2016 

антиретровірусну терапію на базі 

Центру з профілактики та боротьби із 

СНІДом отримують 188 дорослих осіб 

та 10 дітей ( з 10 потребуючих). Крім 

того, 1 дорослий отримує препарати 

в СНІД-блоці ДУ «Інститут епідеміології 

та інфекційних хвороб  ім. 

Громашевського АМН України» та 1 

дитина - в УДСЛ «ОХМАТДИТ». 

Забезпечено неперервність АРТ 

пацієнтам, що її отримують. 

Всього проведено досліджень з 

визначення CD4 лімфоцитів 288 ВІЛ-

інфікованим пацієнтам.  

 

Із них вперше обстежені при 

взятті під медичний нагляд 47 

осіб. 

Визначення рівня вірусного 

навантаження ВІЛ-1 проведено 

212 пацієнтам, які отримують 

антиретровірусну терапію, в тому 

числі 198 із них отримують АРТ 

більше 6 місяців.  

У 25 пацієнтів (11,8%) рівень 

вірусного навантаження > 1000 

РНК копій/мл. АРТ неефективна у 

12,6% обстежених пацієнтів. 

 

Консультування і тестування на ВІЛ у  2015  році 

За 2015 рік в Закарпатській області 

проконсультовано та протестовано 

на ВІЛ 78349 громадян України, в 

тому числі 4842 за допомогою 

швидких тестів. Підтверджено 

наявність антитіл до ВІЛ у 96 

пацієнтів (0,12%). У порівнянні з 

2014 роком кількість тестувань 

знизилась на 8% (7124 особи), 

кількість позитивних результатів 

знизилась на 17% (20 осіб).  

Основні зміни в зниженні кількості 

тестувань відбулися за рахунок 

зменшення кількості донорів і 

вагітних (3740), осіб, обстежених за 

власною ініціативою (4155), за 

клінічними показаннями (524) та 

анонімно протестовані (95). Зросла 

на 1064 кількість тестувань 

призовників, на 364 протестованих 

осіб з ризикованою статевою 

поведінкою, на 256 споживачів 

ін’єкційних наркотиків. 

Насторожує зниження на 7% 

тестувань за клінічними 

показаннями. При цьому кількість 

підтверджених позитивних 

результатів серед осіб, обстежених 

за клінічними показаннями у 2015 

році зросла на 59% і склала 27 у 

2015 році проти 17 у 2014 році. 

Така ситуація вказує на необхідність 

посилення уваги щодо призначення 

тестувань на ВІЛ саме з ініціативи 

медичного працівника за 

клінічними показаннями.  

Зниження кількості осіб, 

протестованих за власною 

ініціативою, не пояснюється 

перерозподілом за іншими кодами. 

Так, тестування за кодами 104, 107 

залишились на рівні попереднього 

року, ріст кількості протестованих 

споживачів ін’єкційних наркотиків 

пояснюється роботою неурядової 

організації, а різниця в тестуваннях 

осіб з ризикованою статевою 

поведінкою (364) в 11,5 разів менша 

від зменшення протестованих за 

кодом 116. 

В структурі тестувань особи з груп 

підвищеного ризику (коди 102, 103, 

105.2 та 112) склали лише 1,13% 

(887), трудові мігранти (ТМ) та їх 

постійні статеві партнери – 3,9% 

(3115)/регіональна група 

підвищеного ризику/, особи з 

симптомами або хворі на ІПСШ – 

1,4% (1087), особи, обстежені за 

клінічними показаннями – 9,3% 

(7293), особи обстежені за власною 

ініціативою (коди 116, 114) – 37,1% 

(29066). По 17,8% та 24% прийшлося 

на долю донорів і вагітних відповідно. 

Структура позитивних результатів в 

розподілі на виділені вище підгрупи 

наступна: особи з груп підвищеного 

ризику (коди 102, 103, 105.2 та 112) 

– 0,6% (5),; трудові мігранти та їх  

 

постійні статеві партнери (коди 107-М, 107-МС) - 0,5% (17); особи з 

симптомами або хворі на ІПСШ – 0,2% (2); особи, обстежені за 

клінічними показаннями – 0,4% (27); особи обстежені за власною 

ініціативою (коди 116, 114) – 0,07% (19); донори – 0,01% (2); 

вагітні – 0,04% (7); громадяни України, всього – 0,12% (97). 

№1/2016 

 

Ст. 6 

Протягом 2015 року в АРТ введено 67 дорослих пацієнтів та 3 дітей. Вибули з АРТ 16  осіб, в т.ч. 8 у зв'язку зі смертю, 3 

через зміну місця проживання та 5 у зв'язку з відсутністю прихильності. Готуються до ВААРТ – 5 пацієнтів. 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура позитивних 

результатів в розрізі кодів 

обстежень за даними 

сероепідмоніторингу, % 
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Ст. 7 

Консультування і тестування на ВІЛ з ініціативи медичного працівника у  2015  році 

Тестування з ініціативи 

медичного працівника 

(якщо не враховувати 

донорів, вагітних та 

обстеження за деякими 

іншими кодами) можна 

розділити на тестування за 

клінічними та 

епідеміологічними 

показаннями. До групи 

кодів з клінічними 

показаннями віднести 

коди 104, 113, а до групи 

з епідеміологічними 

показаннями – коди 102, 

103, 105, 107.  

Порівнюючи дані 

отримаємо наступний 

результат:  

з ініціативи медичного 

працівника за клінічними 

показаннями протестовано 

18,4% (8380) від загальної 

кількості протестованих осіб 

без донорів і вагітних, частка 

позитивних результатів 

склала 0,3% (29), 

з ініціативи медичного 

працівника за 

епідеміологічними 

показаннями протестовано 

10,9% (4988) від загальної 

кількості протестованих осіб 

без донорів і вагітних, частка 

позитивних результатів 

склала 0,4% (21). 

Всього протестовано без 

урахування донорів і 

вагітних 45640 осіб (58,3% 

від загальної кількості), 

частка позитивів склала 

0,2% (87). 

Всього в структурі осіб, у 

яких підтверджено наявність 

антитіл ВІЛ у 2015 році 5 

(5,2%) – особи, які мали 

незахищені гетеро 

сексуальні контакти з ВІЛ-

інфікованими, 2 (2,1%) – 

споживачі ін’єкційних 

наркотиків, 1 (1,0%) – 

чоловіки, які мали секс з 

чоловіками, 2 (2,1%) – 

особи із симптомами або 

хворі на ІПСШ, 1 (1,0%) – 

особи з ризикованою  

статевою поведінкою, 17 

(17,7%) – представники 

інших груп ризику (трудові  

мігранти), 2 (2,1%) – разові 

донори, 7 (7,3%) – вагітні, 

всі обстежені вперше під 

час вагітності, 11 (11,5%) – 

діти, народжені у 2015 році 

ВІЛ-інфікованими жінками, 

2 (2,1%) – особи, що 

перебувають у місцях 

позбавлення волі, 27 

(28,1%) – особи, обстежені 

за клінічними 

показаннями, в т.ч. одна 

дитина, 6 (6,3%) – 

анонімно протестовані і 13 

(13,5%) – обстежені за 

власною ініціативою. 

Ресурси охорони здоров’я в сфері протидії ВІЛ/СНІД та їх кадрове 

забезпечення. Мережа закладів та установ служби СНІДу. 

Станом на 01.01.2016 в 

області функціонувало 25 

закладів охорони здоров’я 

обласного 

підпорядкування, 15 ЦРЛ 

та РЛ, 11 ЦЗПМСД, 3 

міські та районні 

поліклініки, 10 міських 

лікарень, 1 міська дитяча 

лікарня, 1 міський 

пологовий будинок, 9 

дільничних лікарень, 279 

АЗПСМ (у т.ч. 87 

самостійних та 192 в 

складі ЦПМСД) 284 ФАПи, 

1 районний диспансер, 2 

районні стоматполіклініки 

із загальною кількістю 

працюючих лікарів - 4713 

осіб. 

  

За період 2013-2015 

років курси по напрямкам 

– КіТ на ВІЛ, використання 

швидких тестів, ко-інфекції 

ТБ/СНІД, АРВ-терапії, тощо 

- пройшли  2 лікаря з 

Берегівського району, 6 

лікарів з Виноградівського 

району, 13 лікарів з 

Мукачівського району, 1 

лікар з Перечинського 

району, 1 лікар з 

Рахівського району, 6 

лікарів з Тячівського 

району, 1 лікар з 

Ужгородського району, 8 

лікарів з Хустського та 3 

лікаря з Ужгородської 

міської поліклініки. 

До складу служби СНІДу в 

області входять обласний 

Центр з профілактики та 

боротьби із СНІДом, у т.ч. 1 

кабінет «Довіра» на його 

базі, та 13 кабінетів «Довіра» 

в районних центрах області. 

Як окремі підрозділи 

закладів охорони здоров’я 

функціонують 10 кабінетів 

«Довіра» (Берегівський, 

Виноградівський, 

Воловецький, Іршавський, 

Міжгірський, Мукачівський, 

Перечинський, Тячівський, 

Ужгородський, Хустський 

райони), на базі КІЗ – 3 

кабінети «Довіра» 

(Великоберезнянський, 

Рахівський, Свалявський 

райони).  

Кабінети «Довіра» області 

працюють згідно з наказом 

Міністерства охорони здоров’я 

України від 25.02.08 №102 

“Про функціонування кабінетів 

«Довіра».  

Кадрове забезпечення 

районних кабінетів «Довіра»: у 

6 – виділено та зайнято повні 

ставки лікарів та медсестер 

(Ужгородський, Мукачівський, 

Виноградівський, Берегівський, 

Хустський, Тячівський райони), 

у 4 – виділено та зайнято по 0,5 

ставки лікарів та медсестер 

(Іршавський, Міжгірський, 

Рахівський, Свалявський 

райони), у 1 – 0,5 ставки лікаря 

та 0 ставки медсестри 

(Великоберезнянський район),  
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Ст. 8 

у двох – 0,25 ставки лікаря 

та 0 ставки медсестри 

(Воловецький та 

Перечинський райони). У 2 

кабінетах «Довіра» 

працюють психологи 

(Мукачівський та 

Ужгородський райони), у 1 

– патронажна медсестра 

(Мукачівський район). 

Щодо фахового складу, у 

районних кабінетах 

«Довіра» працюють 8 

інфекціоністів, 3 дермато-

венерологи, 1 терапевт, 1 

фтизіатр. Надбавками за 

шкідливі умови праці у 

розмірі 60% забезпечено 

медперсонал 11 кабінетів 

«Довіра», у 2 кабінетах 

«Довіра» надбавки не 

виділено (В.Березнянський 

та Перечинський райони).  

Оснащення комп’ютерною 

технікою та модемами: всі 

кабінети «Довіра» 

забезпечені відповідним 

обладнанням, але до 

мережі Інтернету не 

підключено 4 кабінети 

(Воловецький, Іршавський, 

Міжгірський, Свалявський 

райони).  

Згідно з Табелем 

оснащення, затвердженим 

наказом МОЗ України від 

20.07.10 №590 «Про 

затвердження 

рекомендованих табелів 

оснащення виробами 

медичного призначення 

спеціалізованих закладів 

охорони здоров'я та 

структурних підрозділів 

закладів охорони здоров'я,  

діагностичні дослідження 

та надають лікувально-

профілактичну допомогу 

хворим на ВІЛ-

інфекцію/СНІД», 

задовільний рівень 

оснащення у 6 кабінетах 

«Довіра», потребує 

оновлення обладнання 5 

кабінетів «Довіра», дуже 

низький рівень 

забезпечення (менше 

30%) у 1 кабінеті «Довіра» 

на базі ЗОЗ та 1 кабінеті 

«Довіра» на базі КІЗ.  

Підготовку з питань роботи 

у сфері ВІЛ/СНІД у 2014-

2015 рр. пройшли лікарі 9 

кабінетів «Довіра» 

(Берегівського, 

Виноградівського, 

Іршавського,  

Мукачівського, 

Перечинського, 

Рахівського, Тячівського, 

Ужгородського та 

Хустського районів).  

З метою удосконалення 

підготовки медичних 

кадрів закладів охорони 

здоров’я області 

розробляється Стратегія 

підготовки з питань ВІЛ-

інфекції/СНІДу лікарів та 

середнього медперсоналу 

відділень різного профілю 

до 2020 року.   

Результати реалізації завдань програми 

Наразі Обласна цільова соціальна 

програма протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки 

з відповідним фінансуванням не 

прийнята (проект програми 

проходить погодження в структурних 

підрозділах облдержадміністрації). 

Фінансування основних заходів за 

кошти обласного бюджету 

здійснюється відповідно до 

Програми протиепідемічних заходів 

та боротьби з інфекційними 

хворобами в області на 2012-2016 

роки (рішення обласної ради від 

13.12.2011 № 355 із змінами від 

03.02.2014 № 896) та за рахунок 

асигнувань, що виділяються на  

утримання Центру з профілактики та 

боротьби із СНІДом. 

У 2015 році на фінансування основ-

них заходів з обласного бюджету 

заплановано 850,0 тис. грн., на 

закупівлю: імуноферментних тест-

систем для забезпечення діагностики 

ВІЛ-інфекції загального населення об-

ласті на суму 605,0 тис. грн.; імуно-

ферментних тест-систем для діагнос-

тики опортуністичних захво-рювань у 

ВІЛ-інфікованих на суму 87,0 тис. грн.; 

імунохроматографічних тест-систем 

(швидких тестів) для діагностики ВІЛ-

інфекції з метою забезпечення 

профілактики професійного 

інфікування ВІЛ медичних  

працівників під час виконання ними 

своїх обов’язків та скринінгового 

тестування представників груп ризику 

на 123,0 тис. грн.; адаптованих 

молочних сумішей для дітей першого 

року життя, народжених ВІЛ-інфікова-

ними жінками на суму 35,0 тис. грн.  

Профінансовано заходів на суму 822,3 

тис. грн. Закуплено: імуноферментні 

тест-системи для діагностики ВІЛ-

інфекції на суму 596,2 тис. грн., 

імуноферментні тест-системи для 

діагностики опортуністичних 

захворювань на суму 68,4 тис. грн., 

швидкі тести для діагностики ВІЛ-

інфекції на суму 122,7 тис. грн. та 

молочні суміші на 35,0 тис. грн. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнені результати щодо основних витрат 

(таких, які дійшли до кінцевого споживача) 

та їх структури за джерелами і заходами 

Ст. 9 

Джерелами фінансування заходів з протидії ВІЛ/СНІДу в 

Закарпатській області є: державний та місцевий бюджети, а 

також міжнародні джерела фінансування (Глобальний Фонд та 

Фонд Вільяма Дж. Клінтона). 

Результати дослідження демонструють, що протягом всіх років, 

починаючи з 2011 року, прослідковується однакова тенденція. 

Найбільша частина коштів держбюджету(бл. 50-55%) припадає на 

лікувальні заходи, а саме на АРТ-препарати та лабораторний 

супровід АРТ (реагенти та витратні матеріали). Трохи менше 

(бл.40-45 %) - на профілактичні заходи. Це –тест-системи ІФА для 

виявлення ВІЛ у вагітних та для проведення підтверджувальних 

досліджень; забезпечення інфекційної безпеки донорської крові, 

швидкі тести для обстеження вагітних; АРТ-препарати для ППМД 

та ПКП на робочому місці. 

Результати дослідження з оцінки витрат на протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу на 

регіональному рівні в Закарпатській області в 2011-2014 роках 
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Крім цього за кошти держбюджету здійснювалися соціальні виплати 

дітям (заходи з догляду та підтримки). Починаючи з 2014 року розмір 

виплат збільшився (у 2011-2013 роках:3 162,0 - 4000,0 грн.; у 2014 - 

30 315,0 грн.). 

За кошти місцевого (обласного) бюджету фінансуються в основному 

профілактичні заходи, а саме: здійснюється закупівля тест-систем ІФА 

та швидких тестів для обстеження на ВІЛ загального населення та 

забезпечення інфекційної безпеки донорської крові, молочних 

сумішей для вигодовування дітей першого року життя, народжених ВІЛ-

інфікованими матерями. Оскільки обласні програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу протягом досліджуваного періоду не були затверджені, 

фінансування основних заходів за кошти обласного бюджету 

здійснюється відповідно до Програми протиепідемічних заходів та 

боротьби з інфекційними хворобами в області та за рахунок 

асигнувань, що виділяються на утримання Центру з профілактики та 

боротьби із СНІДом. Щодо лікувальних заходів, за кошти обласного 

бюджету здійснюється фінансування амбулаторної діагностики 

опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань (закупівля тест-

систем ІФА для виявлення опортуністичних захворювань), а також 

лікування туберкульозу. 

Найбільша частка коштів (бл. 70%) обласного та місцевих бюджетів 

припадає на організаційні заходи за рахунок коштів на утримання 

Центру з профілактики та боротьби із СНІДом та районних кабінетів 

Довіра (заробітна плата працівників, комунальні послуги тощо). 

Крім цього, за кошти місцевого бюджету фінансуються інформаційно-

просвітницькі заходи для молоді та загального населення, які 

реалізуються обласним та районними/міськими центрами соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Щодо міжнародних джерел фінансування, основним є Глобальний 

фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. 

Фінансуються в основному профілактичні заходи, виконавцями яких є 

місцеві громадські організації та Центр з профілактики та боротьби із 

СНІДом (профілактика ВІЛ-інфекції серед уразливих груп населення, 

психосоціальний супровід програми ЗПТ). В меншій мірі 

фінансувалися протягом досліджуваних років лікувальні заходи (АРТ, 

лікування ІПСШ, лабораторний супровід АРТ), організаційні заходи (з 

адміністрування та програмного менеджменту) та заходи з догляду та 

підтримки. 

За рахунок коштів Фонду Вільяма Дж. Клінтона реалізується проект в 7 

пілотних районах області щодо обстеження на ВІЛ швидкими тестами  

 

 

представників регіональної групи ризику «трудові мігранти та їх най-

ближче оточення», яка становить 17% від кількості дорослого населення 

області. 

При розгляді витрат в динаміці відмічається ріст витрат з державного 

бюджету на лікувальні заходи, а саме: на АРТ та лабораторний супровід 

АРТ, лабораторний моніторинг за ВІЛ-інфекцією. Це зумовлене 

зростанням чисельності диспансерної групи (251 особа у 2011 році та 

370 осіб у 2014 році), а також збільшенням числа осіб, які знаходяться 

на АРТ (31 особа у 2011 році та 146 осіб у 2014 році). 

Витрати на профілактичні заходи з держбюджету та обласного бюджету 

здійснювалися рівномірно, у відповідності до потреб та з метою до-

сягнення запланованих значень показників охоплення, враховуючи 

фактори, зумовлені ціновою політикою.  

Найменша частка витрат в області припадає на заходи з догляду та під-

тримки ВІЛ-інфікованих, відповідно цей напрямок роботи в області роз-

винений найменше. Це можна пояснити тим, що в Закарпатській об-

ласті найменша поширеність ВІЛ-інфекції/СНІДу порівняно з іншими 

регіонами України, і, відповідно, найменша чисельність диспансерної 

групи. Крім цього, до 2015 року в області не було громадських орга-

нізацій, основна робота яких: надання психологічної, соціальної, кон-

сультативної підтримки та доступу до лікування та діагностики для ЛЖВ. 

Ст. 10 

Підсумки дослідження з оцінки витрат на протидію ВІЛ-інфе кції/СНІДу на регіональному рівні в Закарпатській 

області в 2011-2014 роках 

Найбільш пріоритетні для області напрямки роботи та заходи з 

протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу виконуються належним 

чином;кошти на їх реалізацію витрачаються ефективно.  

Про це свідчать результати: 

-досягнуто цільового рівня вертикальної передачі ВІЛ-інфекції - 

0% вже 5 рік поспіль 

 -щороку забезпечується вільний доступ до консультування та 

безоплатного тестування різних категорій населення з 

досягненням запланованого показника 5% 

-близько 70% представників груп ризику охоплюється 

профілактичними програмами 

-на сьогоднішній день активною диспансеризацію охоплено 

близько 80% ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які перебувають на 

диспансерному обліку, інші 20% недосяжні через їх відсутність на  

території області, що пов’язано з трудовою міграцією в інші регіони 

України чи за кордон; 

-забезпечено доступ до безперервної антиретровірусної терапії для 

хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують,  

-високий рівень прихильності до ВААРТ -83%; 

-всім хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД (100% охоплення) забезпечено 

проведення лабораторного супроводу антиретровірусної терапії та 

моніторинг перебігу ВІЛ-інфекції на базі лабораторії Центру з 

профілактики та боротьби із СНІДом в обов’язковому порядку; 

- охоплено послугами з діагностики опортуністичних захворювань 

83,7% пацієнтів активної диспансерної групи. 

Завдяки заходам, які виконуються в області, починаючи з 2012 

року до 2014 року відмічається тенденція до стабілізації 

епідемічного процесу, а у 2015 році захворюваність на ВІЛ 

зменшилась на 14,5% порівняно з 2014 роком. 

№1/2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональна система МіО у 2015 році:  

основні досягнення та наявні проблеми 

Система моніторингу і оцінки 

діяльності в напрямку протидії 

епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в 

області координується центром 

моніторингу і оцінки Центру з 

профілактики та боротьби із 

СНІДом. На постійній основі 

проводиться щоквартальний 

контроль за виконанням завдань 

та заходів Загальнодержавної 

цільової соціальної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 

2014-2018 роки установами та 

закладами, НУО, відповідальними 

за виконання заходів Програми, 

районними кабінетами «Довіра». 

Здійснюється збір даних та 

обчислення показників обласного 

плану моніторингу й оцінки 

ефективності заходів протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу, епідеміологічний 

аналіз поширеності ВІЛ-інфекції 

серед населення області з 

визначенням тенденцій динаміки і 

картографуванням, аналіз 

охоплення серологічними 

обстеженнями на ВІЛ по окремих 

кодах уразливих груп населення у 

розрізі міст та районів, моніторинг 

надання послуг з консультування і 

тестування на ВІЛ (КіТ), АРВ -

моніторинг, підготовка щомісячних 

когортних звітів ф.№57 та звітів 

ф.№56, моніторинг кадрового та 

матеріально-технічного 

забезпечення кабінетів «Довіра», 

фінансовий моніторинг, ведення 

електронних баз даних (з 

сероепідмоніторингу, КіТ, АРВ- 

моніторингу тощо). 

 У 2015 році взято участь в 

інтегрованих біоповедінкових 

дослідженнях в групах підвищеного 

ризику інфікування ВІЛ- СІН, 

ЖКС,ЧСЧ. Вперше працівники МіО 

виступили в якості регіональних 

координаторів дослідження  

«Моніторинг поведінки та поширення 

ВІЛ-інфекції серед споживачів 

ін’єкційних наркотиків та їх статевих 

партнерів як компонент епіднагляду 

за ВІЛ другого покоління».  

Проведено дозорні епідеміологічні 

дослідження серед хворих на 

інфекції, що передаються статевим 

шляхом на базі обласного шкірно-

венерологічного диспансеру. 

Продовжено проведення спеціальних 

епідеміологічних досліджень щодо 

причетності до трудової міграції 

вперше взятих на диспансерний 

облік ВІЛ-інфікованих. Ведеться база 

даних. 

У 2015 році проведено аналіз 

забезпеченості підготовки кадрів 

закладів охорони здоров’я області з 

питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

Виданий наказ управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації від 

29.12.2015 №671 «Про 

удосконалення кадрової політики 

сфери охорони здоров’я області в 

напрямку протидії епідемії 

ВІЛ/СНІДу». Відповідно до даного 

наказу планується розробка 

стратегічної програми по 

удосконаленню підготовки кадрів 

сфери охорони здоров’я області в 

напрямку протидії  

епідемії ВІЛ/СНІДу в рамках 

реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку на період 

до 2020 року. 

Питання розроблення та 

впровадження національних 

стратегій забезпечення доступу 

представників груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ до 

профілактичних послуг та 

лікування хворих на ВІЛ-

інфекцію/СНІД заслухано на 

засіданні № 3 обласної ради з 

питань протидії туберкульозу та 

ВІЛ-інфекції/СНІДу від 

21.10.2015р. В результаті 

обговорення прийнято 

протокольне рішення: 

"Рекомендувати управлінню 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації у співпраці 

з всіма зацікавленими 

виконавцями розробити 

обласний План заходів по 

забезпеченню доступу 

представників груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ до 

профілактичних послуг на 2016-

2018 роки згідно з Національною 

стратегією забезпечення доступу 

представників груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ до 

профілактичних послуг на 2014-

2018 роки та представити на 

затвердження радою в І кварталі 

2016 року." 

№1/2016 
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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  

рамках програми "Інвестиції 

заради впливу на епідемії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції"; звіт 

про результати ефективності 

моніторингу та оцінки 

ефективності заходів, 

спрямованих на запобігання 

поширенню епідемії ВІЛ-інфекції 

за 2014 рік в області та 

інформація щодо регіонального 

комплексу заходів, спрямованих 

на зниження рівня поширеності 

ВІЛ-інфекції серед вагітних; про 

розробку плану МіО на 2014-

2018 роки; про розробку та 

впровадження заходів згідно з 

Національною стратегією 

забезпечення доступу 

представників груп підвищеного 

ризику щодо інфікування ВІЛ до 

профілактичних послуг на 2014-

2018 роки; про інформаційний 

супровід забезпечення 

профілактики наркоманії серед 

населення області; про   

Протягом 2015 року проведено 4 

засідання обласної ради з питань 

протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. 

Розглядались питання про 

результати роботи служби протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу в 2014 році; про 

матеріально-технічне та кадрове 

забезпечення мережі кабінетів 

«Довіра» області; про затвердження 

регіонального плану щодо 

поліпшення ситуації з поєднаної 

патології ко-інфекції ВІЛ/ТБ у 

області; про впровадження 

здоров’язбережувальних технологій 

у навчально–виховний процес 

освітніх закладів області; про 

підсумки реалізації Програми 

протидії захворюванню на 

туберкульоз а області на 2012-2016 

роки; про впровадження раннього 

виявлення захворювання на 

туберкульоз серед уразливих груп 

населення, що реалізується 

Закарпатським обласним 

благодійним фондом "Рада життя" в  

результати впровадження заходів 

програми співпраці медичної 

галузі та Мукачівської 

Православної Єпархії УПЦ в 

напрямку протидії поширенню ВІЛ-

інфекції/СНІДу в середовищі 

регіональної уразливої групи 

населення - трудові мігранти та їх 

найближче оточення в 2013- 2014 

роках; про стан епідемічної 

ситуації з туберкульозу в області у 

2015 році, шляхи удосконалення 

протитуберкульозної роботи; про 

стан надання стаціонарної 

протитуберкульозної допомоги 

хворим на туберкульоз; про роботу 

мережі лабораторій з діагностики 

туберкульозу та виявлення 

туберкульозу за методом 

мікроскопії мокротиння в закладах 

загально-лікувальної мережі, про 

затвердження оновленого складу 

МРГ з моніторингу і оцінки при 

обласній раді з ТБ/ВІЛ. 

Робота обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу  

у 2015 році 

ОРГАНІЗАЦІЯ 


