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аконодавство у сфері ВІЛ/СНІД і його втілення є надзвичайно проблемним
питанням в Україні. Насамперед тому, що практично невідомо, чи працює
створене законодавство для людей, яких безпосередньо торкнулася
проблема пандемії ВІЛ/СНІД у нашій країні. Лише спільні зусилля громадських і
міжнародних організацій, а саме висвітлення справжньої ситуації на різних державних
рівнях, від місцевих координаційних рад з питань ВІЛ/СНІД до Верховної Ради України,
дали змогу привернути увагу держави і суспільства до необхідності посилення
діяльності стосовно захисту прав ЛЖВ. Однак створити й удосконалити систему
захисту прав ВІЛпозитивних людей — це лише мала частка величезної, титанічної
праці. Необхідно дати життя цьому механізму, тобто забезпечити дотримання і повагу
прав людей, які живуть з ВІЛ, а це завдання складається з великої кількості
компонентів. Щоб система захисту прав давала потрібні результати, необхідно
відслідковувати поодинокі випадки, коли права людей, які живуть з ВІЛ, порушуються.
Необхідно інформувати суспільство не тільки стосовно правдивих шляхів поширення
ВІЛінфекції, а й стосовно того, що права ВІЛпозитивних людей непорушні, а
порушення цих прав карається. І інформувати через засоби масової інформації про
результати судових справ — у такий спосіб можна досягти справжнього втілення
законодавства нашої держави і дізнатися, чи насправді система працює і чи
задовольняє потреби громадян.
На жаль, донедавна ще не було прецедентів судових справ по факту порушення прав
людей, які живуть з ВІЛ. Тому стало можливим виникнення досить несприятливої
ситуації: як правило, люди, чиї права були порушені, не відстоюють їх і не домагаються
законного вирішення проблеми. Тим самим вони дають привід іншим порушувати
права ВІЛпозитивних людей і надалі. Отже, утворюється своєрідне замкнене коло,
розірвати яке сьогодні видається надзвичайно важливим.
Саме тому пропоноване дослідження фактів порушення прав людей, які живуть з ВІЛ, є
першим в Україні досвідом таких масштабів. При накопиченні інформації для дослідження
врахувалися різні аспекти життя з ВІЛ: права та пільги, гарантовані ВІЛпозитивним
людям нашою державою, обізнаність ЛЖВ з ними, доступність медичних і соціальних
послуг, ситуація і обізнаність з високоактивною антиретровірусною терапією, факти
дискримінації і несправедливого ставлення до ЛЖВ. Важливим для дослідження є те,
що ним було охоплено 14 регіонів України.
Тим самим Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ, разом з Міжнародним
Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні зробили спробу оцінити ситуацію по всій країні і
сподіваються, що дані та висновки, отримані завдяки цьому дослідженню, стануть
суттєвою допомогою в діяльності, спрямованій на захист прав людей, які живуть з ВІЛ,
та надання гарантованих державою соціальних та медичних послуг ВІЛпозитивним у
нашій країні.

З
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Голова координаційної ради ВБО
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ»
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ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Опитування людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), проводи
ла Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ, за
підтримки Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні
в рамках програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Ук
раїні», що фінансується Глобальним фондом для бо
ротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією. Основни
ми цілями дослідження було: 1) оцінити доступність
для людей, які живуть з ВІЛ, профілактики та лікування
опортуністичних захворювань, соціальнопсихологіч
ної допомоги та консультування; 2) зібрати кількісну ін
формацію щодо обізнаності ЛЖВ з їхніми правами та
пільгами; 3) виявити випадки порушення прав цієї ка
тегорії людей; а також 4) дослідити, як сприймають
ЛЖВ ставлення до себе з боку різних соціальних груп.
Реалізація цілей дослідження передбачала вико
нання таких завдань:
1) порівняти дані, отримані в регіонах з різним рів
нем поширеності ВІЛ;
2) дослідити вплив членства в організаціях ЛЖВ на
поінформованість про права ЛЖВ та послуги, що вив
чалися, а також на оцінку доступності досліджуваних
послуг;
3) порівняти відповіді респондентів, які мали дос
від вживання ін'єкційних наркотиків, та решти рес
пондентів.

МЕТОДОЛОГІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Опитування проходило в липні — серпні 2004 ро
ку в 16 містах України: Києві, Житомирі, Чернігові,
Одесі, Миколаєві, Херсоні, Сімферополі, Донецьку,
Харкові, Полтаві, Кіровограді, Знам'янці, Кривому
Розі, Павлограді, Черкасах і Чернівцях.
Методом збору інформації було анкетування, яке
проводили члени Мережі ЛЖВ. Анкета містила бло
ки запитань щодо медичної допомоги, тестування
та консультування, прав людей, які живуть з ВІЛ,
ставлення суспільства до ЛЖВ та загальні запитан
ня. Звіт про проведення дослідження поділено на
частини відповідно до блоків запитань, внесених до
анкети.
Опитування здійснювалося за квотною вибіркою.
З огляду на неточність наявної статистичної інфор
мації щодо загальної кількості ВІЛпозитивних лю
дей у містах опитування, а також обмеженість де
мографічних даних про зареєстрованих ЛЖВ, пла
нування вибірки відбувалося так. За наявною ін
формацією міста, у яких планувалося провести опи
тування, були об'єднані в три групи за рівнем поши
реності ВІЛ: 1) міста, у яких зареєстровано менш як
500 ВІЛпозитивних людей (Знам'янка, Кіровоград,
Херсон, Житомир, Чернівці); 2) міста, у яких заре
єстровано від 500 до 2000 ВІЛпозитивних осіб
(Черкаси, Чернігів, Харків, Павлоград, Полтава);
3) міста, де зареєстровано понад 2000 ВІЛінфіко
ваних осіб (Донецьк, Кривий Ріг, Сімферополь,
Одеса, Миколаїв, Київ). Загальна кількість ВІЛпо
зитивних людей, яку потрібно було опитати в місті,
визначалась окремо для кожної з виділених груп

міст: у містах, у яких зареєстровано менш як 500
ВІЛпозитивних людей, необхідна кількість опита
них становила 30 осіб у кожному місті (за винятком
м. Знам'янки, де опитували 20 ЛЖВ); у містах,
об'єднаних у другу групу (500—2000 зареєстрова
них ЛЖВ), планувалося опитати 50 респондентів; і,
нарешті, у містах, де зареєстровано понад 2000
ЛЖВ, опитували 70 1 респондентів. Визначаючи кво
ти для відбору респондентів у містах, враховували
дані офіційної реєстрації ВІЛінфікованих осіб, їх
розподіл за статтю, а також загальну частку
споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН) серед ЛЖВ
в Україні (використовувалася частка СІН, оцінена як
70 %). Окремою квотою виступала експертна оцінка
кількості жінок та чоловіків серед СІН.
Запланований обсяг вибірки становив 810 ВІЛпози
тивних осіб. У результаті дослідження було опитано
692 респонденти.
Для реалізації вибірки використовувалася комбі
нація двох методів досягнення респондентів — опи
тування користувачів в осередках ВІЛсервісних ор
ганізацій та метод «снігової кулі». При використанні
обох методів відбір респондентів опитування здій
снювався за квотним завданням.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИБІРКИ
Кількість проведених інтерв'ю в 16 містах наведена
в таблиці 1.
Таблиця 1
Кількість проведених інтерв'ю в 16 містах України

Місто

Кількість
інтерв'ю

%

Донецьк

38

5,5

Житомир

21

3,0

Знам'янка

13

1,9

Київ

82

11,8

Кіровоград

13

1,9

Кривий Ріг

50

7,2

Миколаїв

65

9,4

Одеса

60

8,7

Павлоград

30

4,3

Полтава

48

6,9

Сімферополь

70

10,1

Харків

52

7,5

Херсон

35

5,1

Черкаси

52

7,5

Чернігів

23

3,3

Чернівці

40

5,8

ВСЬОГО

692

100

1Таким чином, структура вибірки не є пропорційною часткам виокремлених регіонів, так само, як і часткам окремих міст у загальній кількості зареєстрованих
ВІЛпозитивних людей у містах опитування. Причина непропорційності вибірки — відсутність повних і точних даних про ЛЖВ у містах опитування.

4

Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні

Доступність послуг та права людей, які живуть з ВІЛ в Україні

Таким чином, усього в анкетуванні взяли участь
692 респонденти. Із них 404 чоловіки (58,6 %) та 285
жінок (41,4 %), три респонденти не вказали свою
стать. Середній вік опитаних становить 29,7 року
(наймолодшому респондентові у вибірці 17 років,
найстаршому — 55).
Діаграма 1
Розподіл респондентів за статтю
Чоловіки
Жінки

Діаграма 2
Шляхи передачі ВІЛ
Через кров
Статевим шляхом

інвалідність», «Займаюся волонтерською діяльністю»,
«Виникло бажання змінити місце роботи й працювати
у ВІЛсервісі», «Змінив/Втратив роботу через поганий
стан здоров'я».
На запитання «Чи перебуваєте Ви на обліку у
СНІДцентрі?» ствердно відповіли 86,5 % респон
дентів. Отже 13,5 % ВІЛпозитивних не стали на об
лік у СНІДцентрі.
Діаграма 3
Відповіді на запитання:
«Чи перебуваєте Ви на обліку у СНІД%центрі?»

Не знаю/
важко відповісти

Дві третини респондентів знають, яким саме шляхом
вони заразилися ВІЛ, а 33,5 % не могли визначитися з
відповіддю або не знають, як саме вони заразилися.
Про зараження ВІЛ через кров повідомили 46,4 % рес
пондентів, а про статевий шлях інфікування — 20,1 %.
Досвід постійного або періодичного вживання ін'єк
ційних наркотичних речовин в останні 10 років життя
був більш як у двох третин (68,5 %) опитаних ВІЛпо
зитивних людей. Решта (31,5 %) респондентів зазна
чили, що вони не мали такого досвіду.
За останні півроку перед опитуванням вживали
ін'єкційні наркотичні речовини більш як половина рес
пондентів, які мали досвід їх вживання за останні 10
років. Таким чином, понад третину респондентів від
загальної кількості опитаних можна вважати активни
ми споживачами ін'єкційних наркотиків.
Ті респонденти, які мали досвід систематичного
вживання ін'єкційних наркотичних речовин, переваж
но повідомляли про зараження ВІЛ через кров (63,7 %
відповідей), а ті, хто не мав такого досвіду, більш як у
половині випадків повідомляли про зараження стате
вим шляхом (55,1 % відповідей).
За терміном знання про свій позитивний ВІЛстатус
респонденти розподілилися так: ті, хто дізнався про
свій ВІЛстатус протягом останніх 12ти місяців, скла
дають 20,3 %; ті, хто дізнався 1—2 роки тому, — 25,7 %
опитаних ЛЖВ; 22,2 % опитаних дізналися про те, що
вони ВІЛінфіковані, 3—4 роки тому; таких, що мають
ВІЛпозитивний стаж 5—6 років і більший як 6 років —
13,0 % та 18,8 % відповідно.
На запитання «Яким є Ваше основне заняття?»
відповіли 682 респонденти. Із них 28,9 % мають пос
тійне місце роботи; 17,9 % мають непостійну зайня
тість (час від часу працюють в одному або декількох
місцях); майже кожен десятий (9,7 %) веде домаш
нє господарство; не працюють — 29,2 %; шукають
роботу й безробітні — 12,9 %; лише 1,5 % навчають
ся (учні або студенти).
Третина (33,4 %) з тих ВІЛпозитивних людей, хто
працює на постійній чи тимчасовій роботі, зайняті у
ВІЛсервісних організаціях. Від загальної кількості
опитаних ЛЖВ частка тих, хто працює у ВІЛсервісних
організаціях, складає 15,6 %.
Майже половина (49,5 %) опитаних ВІЛпозитивних
людей заявили, що ВІЛстатус не вплинув на їхню зай
нятість; кожен десятий (10,2 %) повідомив про втрату
оплачуваної роботи через ВІЛ; довелося змінити міс
це роботи 8,7 % респондентів; отримали оплачувану
роботу у ВІЛсервісній організації 6,6 % опитаних. Не
визначилися з відповіддю 15,6 % респондентів. Се
ред відповідей респондентів, котрі вибрали графу ан
кети «Інше» (9,4 %), найбільше було таких: «Не працю
вав, а зараз важко знайти роботу», «Не працюю через

13,50 %

86,50 %

НІ, не перебуваю на обліку у СНІДцентрі
Так, перебуваю на обліку у СНІДцентрі

Членами організації ЛЖВ є 29,3 %, тобто 198 осіб із
676ти респондентів, які відповіли на запитання «Чи є
Ви членом організації ЛЖВ?». А понад дві третини
респондентів (70,7 %), відповідаючи на це запитання,
обрали відповідь «Ні».
З тих, хто є членами організації ЛЖВ, більш як
половина (54,1 %) вступили до неї менше року тому.
Від загальної кількості опитаних ці респонденти
складають 15,2 %. Майже третина членів ЛЖВ — 33 %
(9,2 % від загальної кількості респондентів) —
перебувають у такій організації від одного до двох
років. Протягом 3—4 років у організаціях ЛЖВ
перебувають 12,4 %, що становить 3,5 % від загальної
кількості опитаних. Більш як шість років членом
організації ЛЖВ є лише один респондент.
Антиретровірусного лікування за медичними по
казаннями потребує чверть усіх ВІЛпозитивних лю
дей, опитаних у цьому дослідженні (25,6 %). Приблиз
но така ж частка (27,9 %) повідомила про те, що не пот
ребує АРВтерапії. Багато ЛЖВ (35 % від загальної кіль
кості респондентів) не знають, чи потребують вони та
кого лікування, через те, що не пройшли відповідного
обстеження. При цьому серед тих, хто дізнався про
свій позитивний ВІЛстатус протягом останніх 12ти мі
сяців, ця частка ще вища (43,2 %). 10,8 % респондентів
відповіли, що вони взагалі нічого не знають про анти
ретровірусне лікування.
Дані свідчать про те, що відсоток респондентів, які
знають про те, що вони потребують антиретровірус
ного лікування, зростає, а відсоток тих, хто вважає,
що не потребує такого лікування, зменшується зі
збільшенням періоду, протягом якого опитані живуть
з ВІЛ (знають про свій позитивний ВІЛстатус). Для
порівняння: якщо серед тих, хто дізнався про свій по
зитивний статус упродовж останніх 12ти місяців,
12,2 % стверджує, що потребує АРВтерапії, а 30,2 %
вважає, що не потребує прийому АРВпрепаратів, то
серед тих, хто знає про свій ВІЛстатус більш як 6 ро
ків, розподіл ствердних і негативних відповідей стано
вить відповідно 43,1 % і 13,1 %.
Про те, що вони приймають АРВпрепарати, повідо
мили 6,4 % з 692 опитаних. Частка таких респондентів
складає 24,1 % від тих, хто за медичними показаннями
потребує АРВтерапії. Трохи більше як половина лю
дей, які приймають АРВпрепарати, є членами органі
зації ЛЖВ (53,5 %).
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МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ,
ДОСТУПНІСТЬ ЛІКУВАННЯ
ТА ДІАГНОСТУВАННЯ
Найпоширенішими хворобами серед респондентів
виявилися: гепатит (40,8 % респондентів потребують
лікування), кандидоз (34,7 % потребують лікування)
та герпес (32,4 % потребують лікування).
Лікування туберкульозу потребують 19,7 % респон
дентів. Пневмоцистну пневмонію як хворобу, котру їм
потрібно лікувати, назвали 7,4 % респондентів. Пот
ребують лікування токсоплазмозу та цитомегаловіру
су 2,6 % та 2,2 % респондентів відповідно. Інші опор
туністичні інфекції потрібно лікувати 7,2 % респон
дентів.

ВІЛпозитивні респонденти порізному оцінили
доступність лікування й діагностування захворювань
у їхньому місті.
У запропонований в анкеті перелік було внесено:
туберкульоз, герпес, токсоплазмоз, цитомегалові
рус, пневмоцистну пневмонію, кандидоз, гепатит, ін
ші опортуністичні захворювання.
Найдоступнішими, на думку респондентів, є діаг
ностування й лікування туберкульозу й кандидозу, а
найменш доступними — токсоплазмозу та цитомега
ловірусу.
Таблиця 2
Відповіді на запитання:
«Оцініть, будь ласка, наскільки доступними для ВІЛ%пози%
тивних людей є діагностування та лікування цих хвороб
у Вашому місті». (N=692)

Діаграма 4
Відповіді на запитання:
«Чи потребуєте Ви лікування таких хвороб?»
Цитомегаловірус
Токсоплазмоз
Інші опортуністичні захворювання
Пневмоцистна пневмонія
Туберкульоз
Герпес
Кандидоз
Гепатит
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потребую лікування
не потребую лікування
не знаю

Варто зауважити: рівень поінформованості респон
дентів щодо необхідності лікування тієї чи іншої хво
роби досить низький. Це може бути спричинено або
недоступністю діагностики цих хвороб, або низькою
культурою здоров'я респондентів.
Найменше респонденти поінформовані про наявність
або відсутність у них цитомегаловірусу та токсоплазмозу:
44,2 % та 43,8 % респондентів, відповідно, не знають,
чи потребують вони лікування цих захворювань.
Не знають, чи потребують вони лікування пневмо
циститної пневмонії, 31,9 %, кандидозу — 26,3 %,
герпесу — 22,7 % респондентів. Не знають, чи необ
хідне їм лікування гепатиту, 17,2 % ВІЛінфікованих,
опитаних у ході дослідження.
Стосовно інших опортуністичних інфекцій: 29 %
опитаних не знають, чи потребують вони лікування, а
ще 41,3 % не відповіли на це запитання.
Порівняно високою є обізнаність респондентів про
те, чи хворі вони на туберкульоз. Частка людей, кот
рі не знають, чи потребують вони лікування туберку
льозу, складає лише 14,5 % від загальної кількості
опитаних.
Слід зазначити, що отримані дані свідчать про те,
що потреба в лікуванні гепатиту й кандидозу об'єк
тивно зростає зі збільшенням часу, упродовж якого
людина живе з ВІЛ (зі збільшенням кількості років,
протягом яких людина знає свій позитивний ВІЛста
тус, у розподілах відповідей про потребу в лікуванні
цих хвороб зростає кількість ствердних відповідей і
зменшується кількість відповідей негативних (за
практично незмінної кількості відповідей «Не знаю»).
Тоді як щодо герпесу з роками життя з ВІЛ зростає
усвідомлення потреби його лікування, оскільки, як
свідчать дані, тут зростання ствердних відповідей
відбувається за рахунок зменшення кількості відпові
дей «Не знаю», а відсоток негативних відповідей за
лишається майже незмінним.
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Можна говорити про те, що, поперше, більше поін
формовані про можливість діагностування й лікуван
ня певних хвороб ті, хто нагально потребує цих пос
луг. Подруге, загальний рівень поінформованості
про доступ до діагностування й лікування зазначених
хвороб є низьким. Винятком є туберкульоз, про діаг
ностування й лікування якого знають найбільше.

ТЕСТУВАННЯ
ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ
У ході дослідження 54 % опитаних зазначили, що во
ни дізналися про свій позитивний ВІЛстатус, прой
шовши тест добровільно. Більш як третина (39 %),
пройшли тестування без їхньої згоди. Частина респон
дентів не змогла однозначно відповісти на це запитан
ня, їхня частка у вибірковій сукупності складає 7,1 %.
Діаграма 5
Відповіді на запитання: «Як Ви пройшли тестування, у результаті
якого дізналися про свій ВІЛ%статус?»

Пройшли тестування добровільно
Пройшли тестування без власної згоди
Не знають / важко відповісти

Розподіл відповідей респондентів на запитання що
до добровільності проходження тесту на ВІЛ залежно
від того, як давно вони проходили тест, дає змогу ви
явити тенденцію до збільшення з часом частки тих,
хто пройшов тест добровільно. Так, із тих ВІЛпози
тивних людей, які проходили тест на ВІЛ понад 6 ро
ків тому, трохи більше як третина (36,2 %) здали ана
ліз добровільно, а більш як половина (53,8 %) були
протестовані без їхньої згоди. Для порівняння, серед
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тих, хто пройшов тест на ВІЛ менш як 12 місяців тому,
ці частки становлять 67,9 % та 27,9 % відповідно.
Таким чином, з усіх опитаних ВІЛпозитивних 420
пройшли тестування на ВІЛ або добровільно, або во
ни не можуть напевне сказати, що пройшли тестуван
ня без власної згоди. З них менше третини, а саме —
29,7 %, отримали як дотестове, так і післятестове
консультування. Майже така сама частка респонден
тів — 29,3 % — не отримала ані дотестової, ані після
тестової консультації. Тільки післятестове консульту
вання отримали менше чверті (24,7 %) з 420ти рес
пондентів. Тільки дотестове консультування було на
дане 7,2 % респондентам.
Отже, післятестове консультування загалом отри
мали 227 осіб із 692х, що складає 32,8 % вибіркової
сукупності, тобто третину. Тоді як дотестове кон
сультування загалом отримали 154 особи із 692х,
що складає 22,1 % вибіркової сукупності, тобто мен
ше чверті.
Діаграма 6
Відповіді на запитання:
«Чи були Вам надані дотестове та післятестове консультування?»

Так, мені були надані дотестове
та післятестове консультування
Мені було надане тільки дотестове консультування

Мені було надане тільки післятестове консультування

Ні, мені не було надане ані дотестове,
ані післятестове консультування
Важко сказати, не знаю

Респонденти, які отримали дотестове консульту
вання, відповідали на запитання стосовно його зміс
ту, а саме: чи була надана протягом консультації ін
формація про СНІД; чи була проведена ревізія ризи
кованої поведінки; чи ознайомили респондента з пе
ріодом «вікна» в тестуванні на ВІЛ та чи була надана
інформація про анонімність та конфіденційність тес
тування на ВІЛ.
Згідно з відповідями, інформацію про СНІД дістала
більшість респондентів, які отримали дотестове кон
сультування (88,5 % зі 154х). Не отримали такої ін
формації — 10,2 %, а ще 1,3 % респондентів не зна
ють, чи була їм надана така інформація.
Для більшості осіб (51,6 %) була проведена ревізія
ризикованої поведінки, майже у третині випадків
(32,0 %) дотестового консультування консультант не
зробив цього, а 16,3 % респондентів, які отримали
консультацію до тесту, не знають, чи була проведена
ревізія їхньої поведінки.
Ознайомили з періодом «вікна» в тестуванні ВІЛ у
ході дотестової консультації трохи менш як дві трети
ни респондентів (66,2 %), яким було надано це консуль
тування. Не були ознайомлені понад чверть (27,9 %), а
ще 5,8 % респондентів відповіли, що не знають, чи
ознайомили їх з цією інформацією.
На запитання «Чи надали Вам інформацію про ано
німність та конфіденційність тестування на ВІЛ?» до
сить велика частка, але не всі (80,5 % зі 154х респон
дентів) відповіли ствердно; відповідь «Ні» обрали 16,9 %;
а решта (2,6 %) обрали відповідь «Не знаю».

Наступну зустріч для отримання результатів кон
сультанти призначили у трьох з чотирьох випадків
(75,2 %) дотестового консультування, про які повідо
мили респонденти; у 21,6 % випадків цих консульта
цій не було призначено наступної зустрічі. Решта рес
пондентів (3,3 % з 154х) не знають, чи була призна
чена зустріч для отримання результатів.
Діаграма 7
Зміст інформації дотестового консультування

Чи призначали Вам наступну зустріч для отримання результатів?
Чи надали Вам інформацію про анонімність
та конфіденційність тестування на ВІЛ?
Чи ознайомили Вас з періодом
«вікна» в тестуванні ВІЛ?
Чи була проведена ревізія Вашої
ризикованої поведінки?
Чи надали Вам інформацію про СНІД?

На запитання, чи допомогла консультація знизити
рівень стресу, відповіді респондентів розподілилися
так: 63,1 % респондентів з числа тих 154х, хто отри
мав дотестове консультування, відповіли ствердно, а
36,9 % засвідчили, що консультація не допомогла по
долати стрес від звістки про позитивний результат
тесту.
Отримуючи результати тестування, «розписку» про
кримінальну відповідальність за зараження ВІЛ («По
передження особі, інфікованій ВІЛ») підписували дві
третини (77,8 %) респондентів, а решта (22,8 %) — не
підписувала такої розписки.
Діаграма 8
Відповіді на запитання:
«Чи підписували Ви при отриманні результатів тестування «роз%
писку» про кримінальну відповідальність за зараження ВІЛ?»

На запитання «Як Ви ставитеся до потреби підпису
вати «розписку» про кримінальну відповідальність за
зараження ВІЛ («Попередження особі, інфікованій
ВІЛ»), отримуючи результати тестування?», відповіді
розподілилися так: варіант відповіді «Цілком позитив
но» та «Скоріше позитивно» обрали 24,3 % та 18,1 %
респондентів відповідно. Скоріше негативно й цілком
негативно до підписування цього документа ставить
ся 20,2 % та 16,6 % респондентів відповідно. Не змог
ли визначитися зі своїм ставленням 20,5 % опита
них. Таким чином, не можна стверджувати, що існує
однозначне ставлення до підписування «Поперед
ження», оскільки прихильники та противники цієї
процедури розподілилися на приблизно однакові
частини — 42,5 % «за» та 39,9 % «проти».
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Діаграма 9
Відповіді на запитання:
«Як Ви ставитеся до потреби підписувати «розписку»
про кримінальну відповідальність за зараження ВІЛ?»

безкоштовні юридичні консультації, ще 32,0 % оцінюють
ці послуги як доступні на платній основі. 30,2 % вважа
ють доступним безкоштовно соціальний патронаж. Тро
хи більше чверті — 25,6 % — респондентів заявили, що
для ВІЛпозитивних доступні безкоштовні клуби зна
йомств.

Цілком позитивно
Скоріше позитивно
Скоріше негативно

Діаграма 10
Оцінка доступності послуг для ЛЖВ, які не є членами організацій
ЛЖВ чи працівниками ВІЛ%сервісних організацій (N=198)

Цілком негативно
Важко сказати

Клуби знайомств
Консультації «рівний рівному»
Інформаційні послуги
Відвідування групи
самодопомоги

СОЦІАЛЬНОBПСИХОЛОГІЧНА
ДОПОМОГА
ТА НЕМЕДИЧНИЙ ДОГЛЯД
З метою отримати оцінку доступності для людей, які
живуть з ВІЛ, соціальнопсихологічної допомоги та не
медичного догляду в анкеті опитування використову
вався такий перелік послуг: психологічні консультації,
юридичні консультації, телефон довіри, соціальний пат
ронаж, групи взаємодопомоги, інформаційні послуги,
консультації «рівний — рівному», клуби знайомств. Рес
пондентів просили оцінити доступність кожної послуги в
їхньому місті за такою шкалою: доступна безкоштовно,
доступна на платній основі чи недоступна взагалі.
Результати дослідження дозволяють говорити про
те, що соціальнопсихологічна допомога не є однаково
доступною для всіх респондентів. Те саме можна ска
зати про поінформованість респондентів про доступ
ність цих послуг. Спостерігається залежність між рів
нем інформованості та оцінкою доступності соціально
психологічних послуг і належністю респондентів до
числа працівників ВІЛсервісних організацій або членів
організації ЛЖВ.
Респонденти, які працюють у ВІЛсервісі, та ті, які є
членами організації ЛЖВ, значно вище оцінюють доступ
ність безкоштовних соціальних та психологічних послуг,
ніж ті респонденти, які не належать до жодної з цих груп.
Доступність платних послуг респонденти всіх трьох
груп оцінюють приблизно однаково.
Різницю в оцінці різними групами респондентів дос
тупності соціальнопсихологічних послуг можна поясни
ти як тим, що членство в організації ЛЖВ або зайнятість
у ВІЛсервісі дає ВІЛпозитивним людям більший дос
туп до таких послуг, так і тим, що робота у ВІЛсервісі й
членство у ЛЖВ сприяє доступності інформації про без
коштовні послуги.
Як саме оцінили доступ до соціальнопсихологічних
послуг різні групи респондентів, можна побачити з ді
аграм 10—12.
Представники групи, до якої були віднесені всі, хто не
працює у ВІЛсервісі й не належить до організації ЛЖВ,
від загальної кількості опитаних складають 28,6 %.
Найдоступнішими із запропонованого переліку соці
альнопсихологічних послуг група респондентів вважає
інформаційні послуги для ВІЛінфікованих (68,6 % від
повідей «доступне на безкоштовній основі»). Відвіду
вання груп самодопомоги оцінили як доступне безкош
товно 66,3 % респондентів цієї групи. Психологічні кон
сультації та консультації «рівний — рівному» доступні
безкоштовно для 65,7 % респондентів. Телефон довіри
вважають доступним для ВІЛпозитивних людей 55,2 %
респондентів з обговорюваної групи. Менше третини
(30,8 %) цієї групи респондентів вважають доступними
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Соціальний патронаж
Телефон довіри
Юридичні консультації
Психологічні консультації

Доступне безкоштовно

Доступне на платній основі

Недоступне

Важко сказати / Не знаю

Члени організації ЛЖВ демонструють значно більшу
поінформованість стосовно доступності соціальнопси
хологічних послуг, а також значно вищий відсоток рес
пондентів цієї групи оцінюють соціальнопсихологічні
послуги як доступні безкоштовно.
Діаграма 11
Оцінка доступності послуг для ЛЖВ,
які є членами організацій ЛЖВ (N=172)

Клуби знайомств
Консультації «рівний рівному»
Інформаційні послуги
Відвідування групи самодопомоги
Соціальний патронаж
Телефон довіри
Юридичні консультації
Психологічні консультації

Доступне безкоштовно

Доступне на платній основі

Недоступне

Важко сказати / Не знаю

Працівники ВІЛсервісних організацій, як це видно з
діаграм, є найбільш поінформованими щодо доступних
соціальнопсихологічних послуг (як платних, так і
безкоштовних), а також вони більш схильні оцінювати
зазначені послуги як доступні безкоштовно для ВІЛ
позитивних людей.
Діаграма 12
Оцінка доступності послуг для ЛЖВ,
які є працівниками ВІЛ%сервісних організацій (N=108)

Клуби знайомств
Консультації «рівний рівному»
Інформаційні послуги
Відвідування групи самодопомоги
Соціальний патронаж
Телефон довіри
Юридичні консультації
Психологічні консультації

Доступне безкоштовно

Доступне на платній основі

Недоступне

Важко сказати / Не знаю

Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні

Доступність послуг та права людей, які живуть з ВІЛ в Україні

Можливо, певна частина цих послуг доступна тільки
для працівників ВІЛсервісних служб або для членів
організації ЛЖВ. За таких умов оцінка кожною з груп
доступності послуг може вважатися адекватною реаль
ності та відображати справжню картину у сфері соці
альних послуг для різних груп ВІЛпозитивних людей.
Загалом, за оцінками всіх респондентів, найбільш
доступними для ВІЛпозитивних людей є інформаційні
послуги, групи самодопомоги, консультації «рівний —
рівному» та психологічні консультації, тоді як менш
доступними виявилися телефон довіри, соціальний
патронаж, юридичні консультації та клуби знайомств.

Загалом 248 (35,8 %) респондентів обрали перший і
другий варіанти відповіді на це запитання, тобто це ті,
хто певною мірою ознайомлений з обговорюваним за
коном. Більшість із них (56,3 %) ставиться до закону
позитивно, а решта (43,7 %) ставиться або цілком не
гативно, або скоріше негативно.
У варіанті відповіді «Інше» респонденти переважно
вказували на те, що закон реально не працює, немає
механізмів виконання закону й важелів контролю за
його виконанням.
Діаграма 15
Залежність обізнаності із Законом «Про запобігання захворюванню
на синдром імунодефіциту людини (СНІД) та соціальний захист
населення» та членством в організації ЛЖВ

ПРАВА ЛЮДЕЙ,
ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ
Як засвідчують результати дослідження, опитані
ЛЖВ мало знають про зміст Закону «Про запобігання
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту
(СНІД) та соціальний захист населення». На запитання
«Чи знайомі Ви із Законом України «Про запобігання
захворюванню на синдром набутого імунодефіциту
(СНІД) та соціальний захист населення?» відповідь
«Добре знаю всі або майже всі положення цього зако
ну» вибрали тільки 7,3 % з 686ти опитаних. Знають де
які положення цього закону 28,9 % з усіх респондентів.
Чули про такий закон, але не знають його змісту 37,3 %,
а взагалі не знають про нього — 20,1 %, тобто п'ята
частина з 686ти опитаних. Не змогли визначитися з
відповіддю 6,4 % респондентів. Відповіді на це запи
тання не залежать від рівня поширеності ВІЛ у місті.
Діаграма 13
Відповіді на запитання:
«Чи знайомі Ви із Законом України «Про запобігання захворюванню
на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист
населення»? (N=686)

Добре знаю всі або майже
всі положення цього закону
Знаю деякі положення цього закону

Чув/чула про такий закон,
але не знаю змісту цього закону
Нічого не чув/не чула про такий закон

Важко сказати/Не знаю

Рівень обізнаності респондентів із законом серед
тих, хто є членом організації ЛЖВ, і тих, хто не нале
жить до такої організації, не однаковий. Члени органі
зації ЛЖВ демонструють значно більшу обізнаність
щодо закону та його змісту.
Діаграма 14
Відповіді на запитання:
«Як Ви ставитеся до цього закону?»
Цілком позитивно

Скоріше позитивно 
закон потребує невеликих змін
Скоріше негативно 
закон потребує суттєвих допрацювань
Цілком негативно

Важко сказати

Інше

Пільгами, що передбачені законом, користується ду
же незначна частина респондентів. Так відбувається, з
одного боку, через низьку поінформованість про існу
вання пільг, з іншого — через недоступність цих пільг.
Найбільше користуються правом безкоштовного от
римання ліків, потрібних для лікування будьякого наяв
ного захворювання, предметів особистої профілактики
та соціальнопсихологічною допомогою. Респондентів,
які повідомили, що вони користуються зараз цією піль
гою, — 22,3 % від загальної кількості опитаних, користу
валися в минулому — 11,6 %.
Не знають про існування пільги на безкоштовне отри
мання ліків більше третини респондентів — 36,6 %. Не
доступна ця пільга для 23,4 % від загальної кількості
опитаних. Не було потреби в користуванні нею в 23,3 %
респондентів.
Правом на окрему кімнату користуються лише 2,7 %
респондентів, користувалися в минулому ще менше
— 1 % від загальної кількості опитаних ВІЛпозитив
них людей. Найбільша частка респондентів не знає
нічого про це право, таких людей майже половина —
47,3 % від загальної кількості опитаних. Не користу
валися пільгою через її недоступність понад чверть
опитаних (26,4 %), а зазначили, що не потребують
цієї пільги, — 7,8 %.
Безкоштовним проїздом до місця лікування й назад за
рахунок медичного закладу, що видав направлення на
лікування, користуються лише 2 % опитаних ВІЛпози
тивних, а користувалися раніше трохи більше — 2,6 %.
Не знають про таку пільгу 43,8 % опитаних. Потребують
цієї пільги, але не користуються через її недоступність
26,2 % респондентів. Знають, але не користуються, бо
немає потреби — 10,8 %.
Лише дві людини (0,3 % опитаних) повідомили про те,
що вони користуються зараз правом на відшкодування
витрат, пов'язаних з обмеженням прав, що мало місце
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внаслідок розголошення інформації про факт заражен
ня ВІЛ. Так само 2 людини користувалися цим правом у
минулому. Більше третини, тобто 36,6 %, не знають про
таке своє право, а 23,4 % не можуть його реалізувати.
Ще 23,3 % респондентів не доводилося стикатися з по
рушенням прав, унаслідок розголошення інформації
про факт зараження ВІЛ.
Таблиця 3
Чи користуєтесь Ви зараз або чи користувалися в минулому
як ВІЛ%позитивна людина такими пільгами, зазначеними в законі?

Якщо порівнювати обізнаність стосовно прав та
пільг тих, хто є членами організації ЛЖВ, і решти рес
пондентів, то можна стверджувати, що члени органі
зації ЛЖВ демонструють більшу обізнаність стосовно
своїх прав як ВІЛпозитивних людей, ніж решта рес
пондентів.
Про відсутність потреби у відшкодуванні витрат,
пов'язаних з обмеженням прав, що мало місце внаслі
док розголошення інформації про факт зараження
ВІЛ, повідомив більший відсоток респондентів, які є
членами організації ЛЖВ, порівняно з рештою рес
пондентів. Такий розподіл відповідей показує, що чле
ни ЛЖВ є більш захищеними, ніж решта респондентів.
Ще однією суттєвою відмінністю між зазначеними
групами є те, що безкоштовним отриманням ліків та
предметів особистої профілактики, а також соціально
психологічною допомогою користується більша частка
респондентів з числа членів організації ЛЖВ (31,6 %),
ніж із числа тих, хто не має такого членства (18,7 %).
Стосовно решти пільг можна стверджувати, що розбіж
ності у відповідях залежно від наявності або відсутності в
респондентів членства в організації ЛЖВ пов'язані лише з
рівнем поінформованості щодо права на ці пільги.
Невелика частина респондентів відповіла на запи
тання «Чи є ви матір'ю/батьком ВІЛпозитивної дити
ни» ствердно. Матір'ю або батьком ВІЛпозитивної
дитини є всього 11,6 % серед опитаних ВІЛпозитив
них людей (79 осіб). Це не дає змоги статистично ана
лізувати розподіл відповідей цих людей на наступне
запитання, що стосується користування пільгами для
ВІЛпозитивних дітей, які передбачені в законі.
До цих пільг належать:
1. Спільне перебування в стаціонарах з дітьми до 14
років зі звільненням на цей час від роботи та виплатою
лікарняного.
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2. Збереження неперервного трудового стажу та
нарахування допомоги по безробіттю для мате
рі/батька, які звільнилися з роботи для догляду за
ВІЛінфікованою дитиною до 16 років, за умови, що
матір/батько влаштується на роботу після досягнення
дитиною 16 років.
3. Нарахування ВІЛпозитивним дітям до 16 років
щомісячної грошової допомоги в розмірі 34 грн.
Однак розподіл відповідей у таблиці 4, наведений у
абсолютних одиницях, дає змогу скласти уявлення
стосовно поширеності практики користування зазна
ченими пільгами.
Правом спільного перебування в стаціонарах з діть
ми до 14 років зі звільненням на цей час від роботи та
виплатою лікарняного користуються зараз 9 осіб, тоб
то майже кожен дев'ятий респондент, який має ВІЛ
позитивну дитину. Майже кожен двадцятий користу
вався цією пільгою в минулому, приблизно кожен тре
тій не знає про існування такого права. Кожен сьомий
не має доступу до цієї пільги.
Щодо права на збереження неперервного трудово
го стажу та нарахування допомоги по безробіттю для
матері чи батька, що звільнилися з роботи для догля
ду за ВІЛінфікованою дитиною до 16 років, то тут кар
тина ще гірша. Лише 5 осіб із 79ти користуються цією
пільгою зараз. Жоден респондент не користувався
нею у минулому, а кожен третій узагалі не знає про цю
пільгу. Майже кожен восьмий респондент, який є ма
тір'ю чи батьком ВІЛпозитивної дитини, знає про
пільгу, але не може нею скористатися.
Нарахування ВІЛпозитивним дітям до 16 років
щомісячної грошової допомоги отримують більше
половини батьків. Це пільга, про яку найбільше
знають, і нею користується найбільша кількість рес
пондентів (49 осіб). Четверо опитаних (кожен двадця
тий) користувалися нею в минулому, а кожен десятий
не знає про її існування. Приблизно стільки ж хотіли б
скористатися цією пільгою, але не мають до неї
доступу.

Таблиця 4
Чи користуєтеся Ви зараз або чи користувалися в минулому як
матір/батько ВІЛ%позитивної дитини такими пільгами,
зазначеними в законі? (осіб) N=72
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Дані дослідження дозволяють говорити про те, що
порушення прав ВІЛпозитивних людей є поширеною
практикою в нашому суспільстві. Так, на запитання «Чи
порушувалися Ваші права внаслідок Вашого ВІЛ
статусу?» ствердно відповіли 41,5 % респондентів. При
цьому рівень поширення ВІЛ у місті, де проводилося
дослідження, не впливає на кількість респондентів, які
повідомили про порушення їхніх прав.
Діаграма 16
Відповіді на запитання:
«Чи порушувалися Ваші права внаслідок Вашого ВІЛ%статусу?»

Частка респондентів, чиї
права порушувалися

Частка респондентів, чиї права
не порушувалися

З огляду на низький рівень поінформованості
респондентів про власні права дані щодо подібних
порушень можуть бути заниженими, оскільки рес
понденти не можуть розпізнати ситуацію порушен
ня їхніх прав.
Кожен третій випадок порушення прав ВІЛпозитив
ної людини, про що свідчать дані таблиці 5, — це пору
шення права на працевлаштування або навчання.
Понад дві третини респондентів (68,8 %), які потерпали
чи потерпають від порушення їхніх прав, зіткнулися з
порушенням права на отримання медичної допомоги.
Дещо більше респондентів (69,9 %) повідомили про
порушення права на конфіденційність діагнозу. Тобто
більш ніж дві третини респондентів, права яких були
порушені, усупереч власному бажанню зазнавали роз
криття свого ВІЛстатусу.
Таблиця 5
Відповіді на запитання:
«Які саме Ваші права були порушені
протягом періоду, який Ви живете з ВІЛ?»
Право на працевлаштування/навчання

33,3 %

Право на отримання медичної допомоги

68,8 %

Право на конфіденційність діагнозу

69,9 %

Незважаючи на таку незахищеність прав ВІЛпози
тивних людей, документальні свідчення про порушення
їхніх прав мають лише 6,7 % з опитаних ЛЖВ, чиї права
були порушені. Власне йдеться про 19 осіб із 692, які
взяли участь у дослідженні. При цьому лише половина
з них (10 з 19) хотіла б захищати свої права в суді.
Відповіді на відкрите запитання, що стосувалося
цікавих респондентам юридичних питань, підтвер
джують низький рівень правової обізнаності опита
них ЛЖВ. Оскільки ВІЛпозитивні є погано обізна
ними щодо своїх прав, то велика кількість запитань
стосувалася саме переліку прав та пільг ЛЖВ.
Найсильніше ВІЛпозитивних людей, які взяли
участь у дослідженні, хвилював механізм отриман
ня інвалідності та пенсії, а також умови та доступ до

безкоштовних юридичних, медичних, соціально
психологічних послуг, а також різних виплат з боку
держави. Під юридичними послугами респонденти
найчастіше розуміють захист своїх прав та відшко
дування моральних та матеріальних збитків.
Одним із найпоширеніших юридичних питань є
питання реалізації права на окрему кімнату, яку де
які респонденти сприймають як право на окрему
квартиру.
Також важливим для респондентів є питання про
нюанси трудового законодавства щодо ВІЛпози
тивних людей.
Питання конфіденційності хвилює респондентів у
тісному зв'язку зі сферою трудових відносин, а також
сферою медичних послуг. Людей цікавить правовий
бік стосунків з медичним персоналом, зокрема, хто з
медперсоналу має право знати про ВІЛстатус рес
пондента, за яких умов може бути відмовлено у на
данні медичних послуг, чи мають право лікарі робити
аналіз на ВІЛ без відома клієнта або розголошувати
його/її діагноз після смерті останнього/ої тощо.
Порівняно невелика кількість опитаних цікавилася
нюансами карного законодавства стосовно ВІЛпо
зитивних людей, зокрема, чи є ВІЛ пом'якшуваль
ною обставиною, якими є умови утримання ВІЛпо
зитивних людей під вартою тощо.
Серед проблем, що з ними зіткнулися респонден
ти внаслідок свого ВІЛстатусу, найчастіше згаду
валися психологічний дискомфорт, ускладнення
стосунків із різними колами оточення, особливо
часто згадувалися ситуації, які можна класифікува
ти як дискримінацію (відмова в медичній допомозі
через позитивний ВІЛстатус, звільнення з роботи,
розголошення діагнозу тощо). Проблеми зі здо
ров'ям, неможливість знайти роботу та фінансові
труднощі також досить часто згадувались як нас
лідки позитивного ВІЛстатусу.
Респонденти заявляли про складні міжособистіс
ні стосунки з родичами та сексуальними партнера
ми, брак спілкування, негативне ставлення оточен
ня як про найбільші проблеми, що виникли внаслі
док їхнього позитивного ВІЛстатусу.
Ще один великий блок проблем пов'язаний з нега
тивним ставленням та дискримінуючою поведінкою
стосовно ВІЛпозитивних людей з боку медперсоналу
та працедавців, а також з боку пересічних громадян.
Фінансові труднощі, про які говорили респонден
ти, з одного боку, пов'язані з недоступністю без
коштовного отримання дорогих ліків, а з іншого — з
недоступністю для частини респондентів безкош
товного медичного обслуговування. Але якщо взяти
до уваги той факт, що третина респондентів є ак
тивними споживачами ін'єкційних наркотичних ре
човин, то фінансові проблеми частини респонден
тів можуть бути зумовлені необхідністю постійного
придбання наркотичної речовини.
Серед дискомфортних психологічних переживань
варто відзначити складнощі щодо повідомлення
свого діагнозу близьким та родичам, а також гли
бокі переживання звістки про діагноз.
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СТАВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ДО
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ
Розкриття
свого
ВІЛстатусу
є
суттєвою
проблемою для людей, які живуть з ВІЛ, оскільки, як
це видно з попередніх розділів цього звіту, права ВІЛ
позитивних часто порушуються, а приховування
позитивного ВІЛстатусу унеможливлює для ЛЖВ
користування своїми законними правами та пільгами.
Здебільшого ВІЛпозитивні люди не схильні
повідомляти про свій позитивний ВІЛстатус. Кожен
десятий респондент, відповідаючи на запитання «Чи
повідомили Ви комунебудь про свій ВІЛпозитивний
статус?», обрав відповідь «Я нікому не повідомив/ла
про свій статус». Тільки рідним та близьким повідоми
ли трохи більше третини респондентів (34,2 %). Чверть
респондентів можуть повідомити про свій статус не
тільки рідним та близьким людям, залежно від ситуації.
Медичному персоналу повідомляють про свій ВІЛстатус,
за умови такої необхідності, лише 17,8 % опитаних. Не
приховують свого статусу 11,8 % ВІЛпозитивних
людей.
Коло людей, які знають про ВІЛстатус особи, зростає
зі збільшенням років, які людина живе з ВІЛ. Так, серед
тих респондентів, що дізналися про свій позитивний
ВІЛстатус протягом останніх 12ти місяців, 21,6 %
нікому не повідомили свій статус, 39,6 % повідомили
свій статус тільки близьким і рідним людям, готових
говорити публічно про свій статус серед цієї категорії
ЛЖВ тільки 5,8 %. Тоді як серед тих респондентів, які
дізналися про свій позитивний ВІЛстатус більш ніж 6
років тому, тільки 3,9 % нікому не повідомили про це,
20,2 % повідомили тільки близьким і рідним людям, а
21,7 % не приховують свого статусу і готові говорити
про нього публічно.
Показовим є те, що серед людей, готових говорити
публічно про свій позитивний ВІЛстатус, частка членів
організацій ЛЖВ складає більше половини (52,5 %), а
серед респондентів, які живуть з ВІЛ понад 6 років, вона
сягає 67,9 %.
Діаграма 17
Відповіді на запитання:
«Чи повідомили Ви кому%небудь про свій ВІЛ%позитивний статус?»

12

При цьому ставлення українського суспільства
більшість респондентів (59,2 % від загальної кількості
опитаних) оцінює як негативне. Кожен п'ятий вважає
українське суспільство байдужим до ВІЛпозитивних
людей. Думку про те, що суспільство ставиться до
людей, які живуть з ВІЛ, співчутливо, поділяють лише
6,4 % опитаних.
Діаграма 18
Відповіді на запитання:
«Як би Ви оцінили ставлення українського суспільства
до ВІЛ%позитивних людей?»

Дещо відмінною є оцінка ставлення суспільства до
ВІЛпозитивних людей, яку дають чоловіки та жінки.
Чоловіки, на відміну від жінок, більш схильні вважати
українське суспільство байдужим до людей, які живуть з
ВІЛ. Думку про байдужість українського населення
поділяють більше чверті всіх чоловіків, які взяли участь у
дослідженні, а серед жінок цей відсоток є вдвічі меншим
— лише 12,7 % жінок, які брали участь у дослідженні, є
прихильницями цього погляду.
Як демонструють дані дослідження, жодне з кіл
оточення ВІЛпозитивної людини, незалежно від
близькості зв'язків, не є абсолютно толерантним.
Окрім того, спостерігається зв'язок між рівнем по
інформованості оточення щодо ВІЛстатусу людини
та частотою проявів негативного або зміненого став
лення. Чим більший відсоток респондентів зазначає,
що люди з оточення не знають про свій позитивний
ВІЛстатус, тим менший відсоток ВІЛпозитивних по
відомляють про негативне чи змінене ставлення до
себе цього кола оточення.
Ще однією закономірною тенденцією є те, що, на дум
ку опитаних, чим віддаленішим від людини є соціальне
коло, тим менш толерантно ставляться до ВІЛпозитив
них людей представники цього кола.
Окремо варто виділити медичний персонал як коло
оточення, що, з одного боку, найбільш поінформоване
про ВІЛстатус респондентів, а з іншого — є найменш
толерантним до них.
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Таблиця 6
Відповіді на запитання:
«Чи відчували Ви особисто протягом Вашого життя з ВІЛ
(і якщо так, то як часто) прояви негативного або зміненого
ставлення до себе як до ВІЛ%позитивної людини?»

Рівень поінформованості, як видно з таблиці, розподі
лився так: найбільш поінформовані — медичні праців
ники, найменш — сусіди.
Друзі та родичі посідають друге місце за рівнем поін
формованості стосовно ВІЛстатусу респондентів і ра
зом з тим демонструють найбільш толерантне ставлен
ня до ВІЛінфікованих.
Сексуальні партнери не знають про ВІЛстатус рес
пондентів дещо більше ніж у 20 % випадків і демонстру
ють також порівняно високий рівень толерантності до
ВІЛпозитивних.
Колеги по роботі у більшості випадків не знають про
статус ВІЛпозитивних, які працюють разом із ними. Ви
нятком є колеги респондентів, які працюють у ВІЛсер
вісних організаціях. Вони є більш поінформованими що
до статусу респондентів, і більший відсоток респонден
тів, які працюють у ВІЛсервісі, повідомляє про прояви
негативного або зміненого ставлення до себе через по
зитивний ВІЛстатус.
Чиновники є одними з найменш поінформованих і
водночас одними з найменш толерантних до респон
дентів.
Дещо відмінні результати мають опитані чоловіки та
жінки. Так, жінки частіше повідомляють про прояви
зміненого ставлення до себе у зв'язку з позитивним
ВІЛстатусом і рідше зазначають, що оточення не знає
про їхній ВІЛстатус. Тобто ВІЛпозитивні жінки є більш
відкритими й більше потерпають через змінене став
лення до себе.
Винятком з цього правила є ставлення колег по робо
ті до ВІЛінфікованих чоловіків та їх поінформованість
про статус ВІЛпозитивних чоловіків, а також частота
негативних проявів стосовно чоловіків з боку сексуаль
них партнерів. Колеги по роботі й сексуальні партнери
ВІЛпозитивних чоловіків, порівняно з жінками, частіше
демонструють прояви негативного ставлення до них.
Окрім більшої відкритості статусу ВІЛпозитивних жі
нок, фактором, що призводить до того, що жінки часті
ше скаржаться на прояви негативної поведінки, може
бути в деяких випадках більша чутливість жінок до пове
дінки оточення.
Ще двома змінними, які впливають на розподіл відпо
відей на запитання стосовно ставлення оточення до
респондентів, є досвід вживання ін'єкційних наркотич
них речовин протягом останніх 10ти років, а також вжи

вання/невживання ін'єкційних наркотиків протягом ос
танніх півроку.
До СІН у тривалій ремісії, порівняно з тими, хто не мав
досвіду вживання ін'єкційних наркотиків, ставляться гір
ше друзі та родичі. В усіх інших випадках суттєвих роз
біжностей між цими двома групами немає.
Що стосується діючих СІН, то вони здебільшого часті
ше повідомляють про прояви негативного до себе став
лення з боку різних кіл оточення у зв'язку з їхнім пози
тивним ВІЛстатусом.
Ці дані дають змогу говорити про те, що наркозалеж
ні схильні пов'язувати змінене або негативне ставлення
до себе зі своїм позитивним ВІЛстатусом, тоді як нега
тивне ставлення скоріше спричинене саме нетолеру
ванням СІН у суспільстві.
На запитання «Як Ви вважаєте, які дії держави стосов
но ЛЖВ були б найнеобхіднішими?» відповіло більше
половини опитаних (381 особа). На це запитання рес
понденти переважно (за рідкісним винятком) відповіда
ли, виходячи з власних проблем та потреб. Висловлю
вання респондентів певним чином вказують на пере
важно пасивну позицію стосовно вирішення проблем,
що пов'язані з ВІЛ.
Найчастіше респонденти пропонували зробити
безкоштовний доступ до різноманітних соціальних та
медичних послуг (лікування, діагностування, консуль
тації спеціалістів, працевлаштування, відпочинок на
курортах тощо), а також безкоштовний доступ до
АРВпрепаратів та інших медикаментів. Власне,
йдеться не про декларування права на безкоштовний
доступ до зазначеного, а про реальне забезпечення
реалізації ВІЛпозитивними своїх прав. Саме тому
часто респонденти поряд з пропозицією забезпечити
безкоштовний доступ до вищезгадуваного пропону
ють як найнеобхіднішу дію з боку держави щодо ВІЛ
збільшення виплат, введення пенсії по ВІЛ, матері
альну підтримку ВІЛпозитивних, фінансування та за
безпечення гуманітарною допомогою.
Не менш популярною є думка щодо проведення
державою інформаційної роботи як серед ВІЛпози
тивних (інформація про права та пільги, методи ліку
вання тощо), так і серед широкого загалу. Основним
змістом висловлювань щодо необхідності інформу
вати громадськість було те, що таке інформування
має сприяти дестигматизації ВІЛпозитивних людей.
Боротьба з нетолерантною поведінкою, на думку час
тини респондентів, є першорядним заходом. Респон
денти зазначають, що їм з боку держави (а також і спів
громадян) не вистачає співчуття, підтримки та розумін
ня. Поширеною є також думка, що державі потрібно за
безпечити захист прав ЛЖВ і таким чином, караючи тих,
хто ці права порушує, виховувати власне толерантне
ставлення до ВІЛпозитивних людей. Це судження
перегукується з іншим, яке полягає в пропозиції
створити механізми реалізації законів, що стосуються
ЛЖВ та ВІЛпроблематики.
Однією з менш популярних, але не менш важливих
була висловлена думка про те, що держава має
створювати доступ до ресурсів для ВІЛактивістів для
того, аби вони могли боротися з проблемою власноруч.
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ВИСНОВКИ
На підставі даних, отриманих в результаті прове
дення опитування людей, які живуть з ВІЛ, у 16 містах
України, ми зробили такі висновки щодо поставлених
цілей дослідження:
 Загальний рівень поінформованості опитаних
ЛЖВ стосовно доступу до діагностування та лікування
опортуністичних захворювань та гепатиту є низьким.
Порівняно більше респонденти дослідження поінфор
мовані про доступність діагностування та лікування
кандидозу і герпесу, порівняно менше — про доступ
ність діагностування та лікування токсоплазмозу та ци
томегаловірусу. Найбільш доступним, за оцінками
опитаних ЛЖВ, є діагностування та лікування туберку
льозу: діагностування цієї хвороби, за оцінками біль
шості респондентів, є доступним у їхньому місті без
коштовно, тоді як лікування її оцінили як доступне без
коштовно 46,4 % респондентів, як доступне на платній
основі — 22,1 %. Загалом більш поінформовані про
доступ до послуг діагностування та лікування опорту
ністичних захворювань та гепатиту ті ЛЖВ, хто нагаль
но потребує цих послуг.
 Поінформованість опитаних ЛЖВ стосовно їхньої
власної потреби в лікуванні опортуністичних захворю
вань та гепатиту є також досить низькою. Причиною
цього може бути як недоступність діагностики цих хво
роб у містах опитування, так і низька культура здоров'я
респондентів.
 Більше третини опитаних ЛЖВ не знають про те,
чи потрібна їм АРВтерапія. Ще 10,8 % опитаних узага
лі нічого не знають про антиретровірусне лікування.
При цьому відсоток респондентів, які знають про те,
що вони потребують антиретровірусного лікування за
медичними показаннями, зростає, а відсоток тих, хто
вважає, що не потребує такого лікування, зменшуєть
ся зі збільшенням періоду, протягом якого опитані жи
вуть з ВІЛ (знають про свій позитивний ВІЛстатус).
Проте серед опитаних ЛЖВ, які живуть з ВІЛ протягом
5 років і більше, відсоток тих, хто не знає, чи потребує
він АРВтерапії, ще становить 32,3 %, а 7,7 % таких
респондентів не знають нічого про АРВлікування.
 Досить значною є частина опитаних ЛЖВ, яка
приймає АРВпрепарати. Частка цих респондентів
складає майже чверть від тих, хто за медичними пока
заннями потребує АРВтерапії й знає про це.
 Дослідження виявило тенденцію до збільшення з
часом частки тих, хто пройшов тест на ВІЛ добровіль
но. Так, більшість респондентів, які проходили тест на
ВІЛ понад 6 років тому, були протестовані примусово,
тоді як серед тих, хто пройшов тест на ВІЛ менш ніж 12
місяців тому, більше половини зробили це добровільно.
 Результати дослідження свідчать про те, що до та
післятестове консультування надається з недотриман
ням процедури, а почасти не надається взагалі. Після
тестове консультування загалом було надане 32,8 %
опитаних ЛЖВ, а дотестове — 22,1 % респондентів. По
ловина опитаних відзначила, що до та післятестове
консультування не досягло своєї основної мети.
 Соціальнопсихологічна допомога, згідно з ре
зультатами дослідження, не є однаково доступною для
всіх респондентів. Так, члени організації ЛЖВ демонс
трують значно більшу поінформованість стосовно дос
тупності соціальнопсихологічних послуг, а також
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значно більший відсоток респондентів цієї групи оці
нюють соціальнопсихологічні послуги як доступні без
коштовно. Дана різниця в оцінках доступності соціаль
нопсихологічних послуг може бути пояснена тим, що
членство в організації ЛЖВ або зайнятість у ВІЛсерві
сі дає ВІЛпозитивним людям більший доступ як до са
мих послуг, так і до інформації про них.
 У цілому, за оцінками всіх опитаних, доступніши
ми для ВІЛпозитивних людей є інформаційні послуги,
групи самодопомоги, консультації «рівний — рівному»
та психологічні консультації, порівняно менш доступ
ними є телефон довіри, соціальний патронаж, юридич
ні консультації та клуби знайомств.
 Дослідження показало, що рівень обізнаності із
Законом «Про запобігання захворюванню на синдром
набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист
населення» серед опитаних людей, які живуть з ВІЛ, є
низьким. Так, як свідчать дані опитування, добре зна
ють всі або майже всі положення цього закону тільки
7,3 % респондентів. Знають деякі його положення 28,9 %.
Чули про такий закон, але не знать його змісту 37,3 %
респондентів, а взагалі не знають про нього — 20,1 %.
При цьому члени організації ЛЖВ демонструють знач
но більшу обізнаність стосовно закону та його змісту,
ніж решта респондентів.
 Пільгами, які передбачені законом, користується
дуже незначна частина респондентів. При цьому існує
тенденція до збільшення кількості осіб, які користують
ся пільгою безкоштовного надання ліків, потрібних для
лікування будьякого наявного захворювання, отри
мання предметів особистої профілактики та психосо
ціальною допомогою.
 Невідомими для значної частини ЛЖВ залиша
ються механізм отримання інвалідності та пенсії, умо
ви та доступ до безкоштовних юридичних, медичних,
соціальнопсихологічних послуг, а також різних виплат
з боку держави.
 Дані дослідження дозволяють говорити про те,
що порушення прав ВІЛпозитивних людей є пошире
ною практикою в українському суспільстві. Так, 41,5 %
опитаних людей, які живуть з ВІЛ, повідомили про те,
що їхні права порушувалися в результаті їхнього ВІЛ
статусу. З огляду на низький рівень поінформованості
респондентів про власні права дані щодо подібних по
рушень можуть бути навіть заниженими. Погане знан
ня прав ЛЖВ призводить також і до того, що практично
не застосовуваними поки що залишаються правові ме
ханізми захисту порушених прав. Показовим є той
факт, що 28,6 % опитаних ЛЖВ повідомили про пору
шення права на конфіденційність діагнозу, тоді як від
шкодування витрат, пов'язаних з обмеженням прав,
що мало місце внаслідок розголошення інформації про
факт зараження ВІЛ, отримували колинебудь тільки 4
людини з опитаних ЛЖВ.
 Нетолерування ВІЛ в українському суспільстві
стає причиною того, що розкриття свого ВІЛстатусу є
суттєвою проблемою для людей, які живуть з ВІЛ. При
ховування позитивного ВІЛстатусу унеможливлює
для ЛЖВ користування законними правами та пільга
ми, призводить до пасивного реагування на ситуації
порушення прав. Так, тільки 6,7 % опитаних ЛЖВ ма
ють документальні свідчення про порушення їхніх прав,
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і тільки половина з них (3,4 %) висловила бажання за
хищати порушені права в судовому порядку.
 Ставлення українського суспільства до ВІЛпози
тивних людей більшість респондентів оцінює як нега
тивне. Стосунки з різними колами оточення та ситуації,
які можна класифікувати як дискримінуючі, особливо
часто згадувалися серед проблем, з якими зіткнулися
респонденти внаслідок свого позитивного ВІЛстатусу.
 Як показують дані дослідження, жодне з кіл ото
чення ВІЛпозитивної людини, незалежно від близь
кості зв'язків, не є абсолютно толерантним. Окремо
варто виділити ставлення медичних працівників, які, з
одного боку, є найбільш поінформованими про ВІЛ
статус респондентів, а з іншого — найменш толеран
тним колом оточення ЛЖВ.

 Діючі споживачі ін'єкційних наркотиків частіше по
відомляють про прояви негативного до себе ставлення
з боку різних кіл оточення у зв'язку з позитивним ВІЛ
статусом, ніж інші респонденти. Таким чином, наркоза
лежні схильні пов'язувати змінене або негативне став
лення до себе зі своїм позитивним ВІЛстатусом, тоді як
негативне ставлення в даному разі спричинене нетоле
руванням СІН у суспільстві.
 Працівники ВІЛсервісних організацій та члени
організацій ЛЖВ, опитані в рамках даного досліджен
ня, загалом продемонстрували більшу поінформова
ність про права та пільги ЛЖВ, про доступність діаг
ностування та лікування опортуністичних захворювань
і гепатиту, а також соціальнопсихологічних послуг, ніж
решта респондентів.

15

Всеукраїнська мережа ЛЖВ

Доступність послуг та права людей, які живуть з ВІЛ в Україні

ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ
З ПИТАНЬ АДВОКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ,
ВИДАНІ МІЖНАРОДНИМ АЛЬЯНСОМ З ВІЛ/СНІД В УКРАЇНІ
ЗА ПІДТРИМКИ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ СНІД,
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА МАЛЯРІЄЮ

Новини ВІЛ/СНІД: політика та адвокація
Раз на два місяці Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні випускає
бюлетень «Новини ВІЛ/СНІД: політика та адвокація». Мета публікації —
інформувати людей, які працюють у галузі ВІЛ/СНІД, та осіб, які прий
мають рішення, про діяльність з адвокації, а також про проблеми, які
потребують політичних рішень у цій галузі. Кожний випуск містить ін
формацію про діяльність з адвокації різних ВІЛсервісних організацій,
висвітлення актуальних питань та думок фахівців, дослідження, нови
ни, анонси та конкурси. Вже опубліковано 4 випуски.

Замісна терапія: аналітичний огляд
Альянс продовжує випуск аналітичних оглядів з актуальних у галузі
ВІЛ/СНІД тем. В рамках проекту Глобального фонду було видано огляд
щодо замісної терапії, де розміщено інформацію про українське
законодавство з цього питання, висвітлено практику застосування
замісної терапії у світі та в Україні, наведено результати дослідження
ефективності цього методу лікування, а також думки щодо нього
українських та зарубіжних фахівців.

Ці та інші публікації Альянсу Ви можете знайти на сайті: www.aidsalliance.org.ua
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