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Оцінка профілактичних інтервенцій 
для транс*людей в Україні та 
визначення шляхів їх покращення 

Посилання:

Подяки:
Віталій Апанасенко, МГР МГО «Партнер» (Одеса);
Тимур Лисенко, ГО «Когорта», Робоча група транс*людей Євразій-
ської коаліції з чоловічого здоров’я (ЕСОМ), Транс*Коаліція на 
пострадянському просторі (Київ);
Фріц фон Кляйн, Транс*Коаліція на пострадянському просторі 
(Київ);
Юлія Царевська, ВБО «Конвіктус Україна» (Київ).

Дослідження проведено у межах проєкту «Прискорення прогресу у 
зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції шляхом надання універ-
сального доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування 
туберкульозу, розширення доказово обґрунтованої профілактики, 
діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, створення життєздатних та 
стабільних систем охорони здоров’я», яка реалізується за підтримки 
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією.

Вступ
За даними програмного моніторингу МБФ «Альянс громадського здо-
ров’я», у 2019 році кількість транс*людей, які отримували профілактич-
ні послуги в м. Київ, становила 637 осіб, а в м. Одеса – 292 особи. Це 
складає 78% від загальної чисельності транс*людей, які є клієнтами 
неурядових організацій (НУО) в Україні. 

Є свідчення про те, що доступ до інформаційних матеріалів та аутріч-про-
грам для транс* і небінарних людей залишається обмеженим. Це може 
бути пов'язано з тим, що чинні профілактичні програми недостатньо 
орієнтовані на ці групи та не враховують їхніх специфічних потреб. 

Бракує надійних даних щодо відповідності кожного із компонентів пакету 
профілактичних послуг потребам транс*людей, а також інформації 
щодо потреб у послугах, які надаються представникам інших ключових 
груп (до-та постконтактна профілактика тощо). 

Найменш вивченими є питання, що стосуються потреб та доступу 
транс*людей до специфічних медичних послуг. Так, за результатами 
раніше проведених досліджень, лише незначна частка тих, хто приймав 
замісну гормональну терапію, робили це під наглядом лікаря; багато хто 
розпочинає її самостійно, не проконсультувавшись з відповідними 
фахівцями та не отримавши будь-яких призначень. Представники спіль-
ноти витрачають дуже багато часу на збирання всіх необхідних доку-
ментів для проведення оперативного втручання у зв’язку з транс*пере-
ходом. Вивчення можливостей для надання послуг замісної гормональ-
ної терапії під наглядом лікаря є важливим завданням у контексті забез-
печення транс*людей медичними послугами.

Отже, надзвичайно актуальним є визначення шляхів забезпечення мак-
симальної відповідності профілактичних, медичних та інших послуг 
специфічним потребам транс* та небінарних людей.

Мета
Оцінити якість інтервенцій з профілактики та лікування для транс* 
і небінарних людей у містах Києві та Одесі і визначити шляхи їх покра-
щення.

Дослідницькі питання:

Якою мірою чинні профілактичні та медичні послуги для транс* та 
небінарних людей відповідають їхнім потребам?;
Які основні компоненти/послуги мають бути включені до профілак-
тичних та медичних інтервенцій для кращого задоволення потреб 
цільової групи?;
Яким чином оптимізувати надання послуг у межах чинних профілак-
тичних програм і покращити залучення та прихильність до отримання 
профілактичних послуг серед транс* людей?
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народженні мали чоловічу стать; транс*чоловіки та небінарні люди, які 
при народженні мали жіночу стать), віком від 14 років і старше, прожи-
вання у місті дослідження та надання згоди на проведення інтерв’ю. 

лікарі, які надають медичні послуги для транс*людей (психіатри, ендо-
кринологи, інфекціоністи, наркологи, хірурги, стоматологи, сімейні 
лікарі);
представники НУО, які надають профілактичні послуги для транс*лю-
дей (соціальні працівники, керівники проєктів, психологи, юристи).

Вибірка та географія дослідження: 30 транс* та небінарних людей, які 
мали різну ґендерну ідентичність та досвід участі у профілактичних про-
грамах, 10 лікарів та шість співробітників НУО, у містах Києві та Одесі. 

Аналіз даних здійснювався у програмному пакеті SPSS (соціо-демо-
графічні характеристики респондентів, характеристики інтерв’ю) та за 
допомогою тематичного аналізу транскриптів інтерв’ю з використанням 
методу «обґрунтованої теорії». 

Термін збору даних: 9 січня – 18 березня 2020 року.

Основні результати та висновки

Послуги базового профілактичного пакету є важливими та зручни-
ми для транс*людей. 
Більшість транс*людей зацікавлені у таких профілактичних послугах, як 
консультування, тестування на ВІЛ та інфекції, що передаються стате-
вим шляхом, отримання презервативів і лубрикантів, а також перена-
правлення до інших послуг. Зацікавленість у проходженні тестування на 
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Методологія дослідження

транс* та небінарними людьми; 
Критерії включення: ґендерна ідентичність, що не відповідає зареєстро-
ваній при народженні статі (транс* жінки та небінарні люди, які при 

Дослідження передбачало глибинні інтерв’ю з трьома 
цільовими групами:

ВІЛ переважно пов’язана з наявним ризиком інфікування ВІЛ та бажан-
ням залучити до тестування партнера. Однак представники спільноти 
готові отримувати чинні профілактичні послуги з меншою кратністю або 
регулярніше отримувати послуги відповідно до своїх потреб.

Пріоритетними потребами цієї групи є ті, що пов’язані з транс*пере-
ходом, його медичним, соціальним та юридичним компонентами. 
Важливими факторами, що суттєво ускладнюють транс*перехід в 
Україні, є: обмежений доступ до медичних послуг, особливо тих, що 
пов’язані з призначенням і моніторингом прийому замісної гормональної 
терапії та проведенням хірургічних втручань; фінансові обмеження; 
прояви стигматизації, дискримінації, насильство тощо. 

Відсутність досвіду ін’єкційного вживання наркотиків. Деякі із 
респондентів зазначили про нерегулярне вживання неін’єкційних нарко-
тиків, переважно марихуани. На думку опитаних, практики вживання 
неін’єкційних наркотиків, зокрема важких, більше притаманні транс*лю-
дям із числа секс-працівників.

Транс*люди характеризують свої сексуальні практики як безпечні. 
Респонденти повідомили про невідповідність засобів профілактики сек-
суальним практикам, які їм притаманні.   

Важливим для транс*людей є роль ВІЛ-сервісної НУО як «провідни-
ка». Затребуваними компонентами послуг є можливість отримувати 
інформацію про поєднання профілактичних і медичних послуг (напри-
клад, взаємодія гормональних препаратів та АРТ для ВІЛ-позитивних 
осіб), а також доступ до консультацій лікарів і перенаправлення до інших 
послуг у зв’язку з транс*переходом. 



Існуючий пакет профілактичних послуг для транс*людей

Існуючий vs затребуваний пакет профілактичних послуг для транс*людей в Україні

Додаткові затребувані серед транс*людей послуги НУО

Консультування соціального працівника щодо формування безпечної 
статевої поведінки, мотивування до тестування на ВІЛ, сифіліс, гепатит 
С, скринінг на ТБ шляхом інформування про доступні послуги, оцінку 
ризиків та потреб тощо

Розповсюдження засобів профілактики та інформаційно-освітніх 
матеріалів (включно з переадресацією транс* людей, які є ЛВІН до 

Допомога соціального працівника клієнту в проходженні тестування на 
ВІЛ (консультування, асистоване тестування)

Допомога соціального працівника клієнту в проходженні тестування на 
сифіліс та гепатит С

Рання діагностика ТБ

Навігація клієнта з позитивним результатом швидкого тесту на ВІЛ 

Проведення статевими партнерами транс*людей самотестування на 
ВІЛ

Консультування з питань трансґендерного переходу

Проведення первинної консультації лікарями на базі  НУО

Попередній запис на прийом лікаря (за потреби)

Перенаправлення та супровід (за потреби) для отримання  медичних 
послуг (для призначення та моніторингу прийому замісної гормональ-
ної терапії, обстеження для отримання довідок, взяття на облік у зв’яз-
ку з ВІЛ-інфекцією тощо) та юридичних послуг (оформлення доку-

ментів тощо)

Розповсюдження інформаційно-освітніх матеріалів з питань транс*пе-
реходу

Розповсюдження засобів профілактики, які відповідають потребам 
транс*людей (лубриканти в тубусах, фемідоми, латексні серветки 

тощо)

Самотестування та тестування партнерів на ВІЛ та інші ІПСШ з вико-
ристанням тестових систем для дослідження ротової рідини

Доконтактна профілактика на базі неурядової організації для транс* 
людей з високим ризиком інфікування

Постконтактна профілактика на базі ЗОЗ із забезпеченням перена-
правлення та супроводу у разі виникнення ризику інфікування

Фінансова компенсація послуг, пов’язаних з транс*переходом

1736 транс*людей отримали мінімальний пакет 
послуг у 2019 році

11 НУО надавали профілактичні послуги для транс*лю-
дей у 2019 році  
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Рекомендації дослідження

Правильне та постійне використання презервативів і лубрикантів 
рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) для 
профілактики ВІЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед 
усіх ключових груп включно з транс*людьми. Ця рекомендація відобра-
жена у наявному пакеті профілактичних послуг для транс*людей. 

Заходи зі зменшення шкоди від ін’єкційної замісної гормональної 
терапії (попередження некоректного дозування і спільного використан-
ня ін’єкційного інструментарію) є однією із рекомендацій ВООЗ щодо 
профілактичних послуг серед транс*людей. Для її реалізації має бути 
забезпечено обмін шприців і голок для ін’єкцій гормональних препа-
ратів. Водночас варто враховувати регіональний контекст – респонден-
ти цього дослідження не повідомляли про суттєві потреби щодо забез-
печення ін’єкційним інструментарієм або про практики його спільного 
використання.

Таргетовані інтервенції з використанням Інтернету, стратегії із 
соціального маркетингу та аутріч у місцях, де відбуваються сексу-
альні контакти (sex venue-based outreach), можуть підвищити рівень 
безпечної сексуальної поведінки транс*людей та залучення до тестуван-
ня на ВІЛ. При цьому можуть використовуватися індивідуальні поведін-
кові інтервенції та інтервенції на рівні спільнот. Покращити залучення 
транс*людей до профілактичних послуг може використання соціальних 
мереж і мобільних додатків, сфокусоване на раціональне використання 
«сарафанного радіо» із залученням «лідерів думок» та транс*людей в 
якості надавачів послуг за принципом «рівний–рівному». 

Необхідність впровадження Міжнародної Класифікації Хвороб 
11-го перегляду, що матиме  суттєвий позитивний вплив на життя 
багатьох транс*людей. У цій класифікації діагнози, пов’язані з ґендер-
ною дисфорією, було перекласифіковано у стани, які пов’язані з сексу-
альним здоров’ям, що зменшує прояви стигми відносно цільової групи.
      

У повній версії звіту детальніше
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Досвід отримання послуг чинного пакету профілактики;
Потреби, пов’язані з транс*переходом;
Відповідність існуючих профілактичних послуг потребам транс*людей;
Оптимальний пакет профілактичних послуг для транс*людей;
Рекомендації щодо оптимізації пакету профілактичних послуг для 
транс*людей.



Визначити всі етапи процесу реєстрації випадків смерті від хвороб, 
зумовлених ВІЛ, та надати рекомендації щодо покращення нагляду за 
відповідною інформацією в Україні.

Посилання:

Подяки:
ДУ «Центр громадського здоров’я»
КНП «Київська міська клінічна лікарня №5»
Київський міський науковий інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики

Оцінка поточного статусу епідеміологічного нагляду щодо смертності 
від ВІЛ-інфекції в Україні станом на 2020 рік. – Бугаєнко Н., Зубко М., 
Марциновська В., Городецька А., Петровчук Л., Ковтун О., Корнілова М., 
Салюк Т., Федотова Я. – К.: МБФ «Альянс громадського здоров’я», 
2020. – 72 с. 

Дослідження проведено у межах проєкту «Удосконалення каскаду ліку-
вання ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого 
виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потен-
ціалу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної 
інформації в Україні», що впроваджується МБФ «Альянс громадського 
здоров’я» за фінансування Центрів контролю та профілактики захворю-
вань США (CDC), в рамках Надзвичайного плану Президента США для 
надання допомоги у зв’язку зі СНІДом (PEPFAR).

Зниження рівня смертності від хвороб, зумовлених ВІЛ, на гло-
бальному рівні безумовно пов’язане з розширенням доступу 
людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), до антиретровірусної терапії (АРТ).  
Упродовж 2018 року в країнах Європейського регіону померло від 
СНІДу 4882 особи, що на 11% менше, ніж у 2012 році, коли була зафік-
сована найбільша кількість смертей за останнє десятиліття; 4045 (83%) 
смертей від СНІДу припадає на схід регіону, з них 3448 випадків зафік-
совано в Україні. 

Оцінка поточного статусу епідеміо-
логічного нагляду щодо смертності 
від ВІЛ-інфекції в Україні станом на 
2020 рік
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Епідеміологічний нагляд за випадками смерті серед ЛЖВ є надій-
ним інструментом вимірювання впливу АРТ та оцінки прогресу в 
сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції. За умови охоплення АРТ на рівні 
80% смертність, зумовлена ВІЛ, на рівні популяції матиме стійку тенден-
цію до зниження через 3–5 років.
Починаючи з 2004 року в Україні було досягнуто значного прогресу в 
забезпеченні ЛЖВ АРВ-препаратами. Сьогодні АРТ доступна для кож-
ного пацієнта і на кінець 2019 року була надана 113 046 ВІЛ-позитив-
ним людям, що складає 83,2% від кількості осіб, які перебувають під 
медичним наглядом у закладах охорони здоров’я.

Ранній початок АРТ та підвищення рівня охопленості лікуванням за 
останні роки мали б значно покращити ситуацію щодо виживання 
серед ЛЖВ, проте дані офіційної статистики це не підтверджують. 
Так, кількість померлих серед ЛЖВ у 2017 році зафіксована на рівні 
5500 осіб, з них 2620 (47,6%) перебували на АРТ, а в 2018 році цей 
показник складав уже 6761 особу, з них 3082 (45,6%) на АРТ, у 2019 
році – 5943 померлих, з них 3555 (59,8%) на АРТ. Близько 50% смертей 
пов’язані безпосередньо з ВІЛ-інфекцією (зокрема, 25–30% від тубер-
кульозу/ВІЛ-інфекції) та 38% з інших причин, не пов’язаних з ВІЛ. 

На сьогодні існує гостра потреба в проведенні аналізу інформації щодо 
смертності, зумовленої ВІЛ, за різними джерелами даних. Статистика 
щодо кількості осіб, які жили з ВІЛ і померли, не знаючи про свій 
ВІЛ-статус, не збирається, і це викликає занепокоєння, адже кількість 
смертей серед ЛЖВ може бути заниженою.

Наявні статистичні дані та результати існуючих оцінок свідчать про те, 
що в Україні існує проблема щодо системи організації повідомлень та 
реєстрації випадків смерті серед ВІЛ-позитивних осіб. Відстеження 
причин смерті серед діагностованих та не діагностованих ЛЖВ, які не 
мали зв’язку з лікуванням, є частиною епіднагляду, що є важливим для 
верифікації рівнів і тенденцій показника смертності, пов’язаної з ВІЛ, і 
потребуватиме більш масштабного спостереження.

Вступ

Мета



отримували АРТ потребували, але не отримували АРТ

2015 рік

3032
2016 рік

3253
2018 рік

3448

41,2

58,8

45,6

54,4

2017 рік

3298

49,0

51,0

50,4

49,6

2019 рік

2977

56,9

43,1

Розподіл померлих від СНІДу за прийомом АРТ (%)

Незважаючи на широкий доступ до АРТ, відсоток осіб, які не отри-
мали лікування, залишається стабільно високим. У 2019 році їх 
частка серед загалу померлих ЛЖВ склала 60,4% (43,1% – серед 
померлих від СНІДу). Серед усіх ЛЖВ, які померли від СНІДу, у 2019 
році 56,9% отримували АРТ, а майже третина (29,7%) перебувала на 
АРТ більше 12 міс., що може свідчити про недостатню прихильність до 
лікування та пізній його початок.

не приймали АРТ
приймали АРТ більше 12 міс.
приймали АРТ менше 12 міс.

2019 рік

1,6

ТБ, не пов`язаний з ВІЛ ВІЛ III стадія Гепатит В/С, цироз печінки
вірусної етіології Невідомі причини

Інші причини * СНІД,
Ко-інфекція ВІЛ/ТБ СНІД

Неінфекційні
захворювання

2,0 4,4 5,6

6,4 25,7 29,924,4
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Методологія дослідження
Оцінку поточного статусу епідеміологічного нагляду щодо смерт-
ності від ВІЛ-інфекції в Україні проведено на підставі огляду сучас-
ного стану епідеміологічного нагляду за випадками смерті, зумовленими 
ВІЛ, чинної нормативно-правової бази щодо реєстрації смертності, осо-
бливостей збирання статистичної інформації щодо причин смерті орга-
нами Державної служби статистики та формування даних про випадок 
смерті на рівні закладів охорони здоров’я, а також враховуючи резуль-
тати діяльності патолого-анатомічних відділень закладів охорони здо-
ров’я у 2018–2019 роках (на прикладі міста Києва).

Для оцінки ситуації зі смертністю ВІЛ-позитивних осіб в Україні 
було здійснено вторинний аналіз статистичних даних та даних рутинно-
го епідеміологічного нагляду в Україні за 2015–2018 роки:

Форма звітності №2-ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб зі станами та хвороба-
ми, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20__ рік» 
(річна);
Форма звітності № 2/1 «Звіт про осіб зі станами та хворобами, що 
зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)» (місячна). 

Термін збору даних та проведення дослідження: 2020 рік. 

2015 рік

4990
2016 рік

5305
2018 рік

6761

60,8

39,2

61,3

38,7

2017 рік

5500

60,0

40,0

51,0

49,0

2019 рік

5943

50,1

49,0

кількість ЛЖВ, померлих від СНІДу кількість ЛЖВ, померлих з інших причин

Основні результати та висновки 

Кількість померлих ЛЖВ та частка смертей від 
СНІДу за 2015–2019 роки 

Структура причин смертності ЛЖВ у 2019 році (N = 5943, %)

Смертність, зумовлена ВІЛ, залишається актуальною проблемою в 
Україні. За період 1978–2019 років кумулятивно померло з різних 
причин 15% всіх зареєстрованих пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Хоча в 2019 
році зафіксовано зменшення кількості смертей серед ЛЖВ, більше 
половини цих летальних випадків пов’язані з ВІЛ-інфекцією.
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У структурі шляхів інфікування ВІЛ за період 2015–2019 років 
відбулися зміни, що демонструють загальні тенденції розвитку 
епідемії ВІЛ-інфекції в Україні. Відсоток осіб, які вживали ін’єкційні 
наркотики, зменшився з 45,6% до 36,6%, а частка померлих, які інфіку-
валися ВІЛ внаслідок незахищених статевих контактів, зросла з 52,3% 
до 60,3%. У той же час смертність серед чоловіків удвічі вища, ніж 
серед жінок.

Показники смертності серед ЛЖВ мають регіональну специфіку. 
Найбільша частка всіх померлих ВІЛ-позитивних осіб припадає на 
Дніпропетровську, Одеську та Донецьку області. Ще у двох областях – 
Миколаївській та Кіровоградській – рівень смертності серед ЛЖВ пере-
вищує загальнонаціональні показники. У чотирьох регіонах України – 
Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Волинській областях – 
спостерігається тенденція до зростання смертності серед ВІЛ-інфіко-
ваних.

В Україні існує декілька джерел даних щодо кількості померлих 
ЛЖВ: рутинний епідеміологічний нагляд за ВІЛ-інфекцією (РЕН), медич-
на інформаційна система «ВІЛ-інфекція в Україні» (МІС ВІЛ), звітність 
Державної служби статистики України (Держстат). Також для розрахун-
ку оціночної чисельності померлих ЛЖВ, як і в інших країнах світу, вико-
ристовується програма Spectrum. Між цими джерелами даних існують 
значні розбіжності, і навіть між такими добре налагодженими система-
ми збору даних, як РЕН та Держстат, у 2019 році різниця склала 11% в 
цілому по країні, а в десяти областях – більш як 20%.

Частина смертей, пов’язаних з ВІЛ, «ховається» за цифрами кіль-
кості померлих з інших причин. Це пов’язано з тим, що частина 
померлих не знала про свій ВІЛ-позитивний статус або не мала бажан-
ня його розкривати, а тестування крові на ВІЛ-інфекцію померлих прак-
тично не проводилося. Така ситуація сигналізує про необхідність прове-
дення регулярних звірок між різними джерелами даних (як мінімум – між 
даними РЕН та Держстату) на національному та регіональному рівнях.

На прикладі м. Києва можна спостерігати значні розбіжності у 
показниках кількості патолого-анатомічних розтинів серед 
закладів охорони здоров’я (від 12 до 258 на одного лікаря-патоло-
гоанатома). Найвищі показники проведених патолого-анатомічних роз-
тинів демонструють заклади, які надають широкопрофільну неспеціалі-
зовану стаціонарну й екстрену медичну допомогу та мають у своїй 
структурі відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Основні чинники, що впливають на достовірність даних щодо 
причин смертності населення:

правильність заповнення первинних облікових документів, на основі 
яких здійснюються засвідчення смерті; 
чітке дотримання правил постановки діагнозу, його кодування 
відповідно до чинних нормативних документів МОЗ України та вимог 
МКХ-10;  
достатній рівень кваліфікації медичних працівників, які здійснюють 
ведення відповідних медичних документів;  
контроль з боку визначеної відповідальної особи за правильністю 
заповнення документів, які засвідчують смерть.

Серед сильних сторін системи епідеміологічного нагляду за смерт-
ністю від ВІЛ в Україні:

епіднагляд за випадками смерті, зумовленими ВІЛ, формується з 
різних джерел даних епіднагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом (РЕН, 
програма Spectrum, МІС ВІЛ). Це є вагомим підґрунтям для прийнят-
тя програмних і стратегічних рішень щодо покращення надання 
медичної допомоги ВІЛ-позитивним людям для продовження трива-
лості та якості їхнього життя; 
підходи, що застосовуються у межах РЕН за випадками смерті 
ВІЛ-позитивних осіб, базуються на фактичному повному перепису 
ВІЛ-позитивних осіб, які померли і ВІЛ-статус яких був встановлений 
за життя чи після смерті; 
РЕН за випадками смерті ВІЛ-позитивних осіб є регламентованим, 
визначений наказами МОЗ України, зареєстрованими у Міністерстві 
юстиції України. Це забезпечує статистичний облік випадків смерті у 
різних закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та 
підпорядкування, зокрема в установах Державної кримінально-вико-
навчої служби України; 
дані на рівні регіонів збираються щодо кожного випадку смерті 
ВІЛ-позитивної особи індивідуально, а в низці регіонів налагоджена 
співпраця з державними органами статистики щодо звірки інформа-
ції по випадках смерті. Це гарантує належну якість та достовірність 
отриманої статистичної інформації для подальшого аналізу; 
кодування причин смерті здійснюється відповідно до вимог МКХ-10, 
згідно з Наказом МОЗ України від 29.08.2008 № 503 та є уніфікова-
ним підходом для всіх закладів охорони здоров’я.



11

Сфери для покращення системи епідеміологічного нагляду за 
смертністю від ВІЛ в Україні:

статистичні облік та звітність щодо випадків смерті, зумовлених ВІЛ, 
в Україні мають дві вертикальні системи збору даних з розбіжностя-
ми у показниках смертності, де відповідальними, з одного боку, є 
Державна служба статистики України, з іншого – ДУ «Центр громад-
ського здоров’я МОЗ України»;
відсутність інформаційних баз даних збору статистичної інформації 
щодо причин смерті, електронного інструменту верифікації даних і 
здійснення перевірки даних на підставі медичної та іншої документації 
на паперових носіях в державних органах статистики створює пере-
думови для викривлення показника смертності, зумовленої ВІЛ (В.20 
– В.24), на регіональному та національному рівнях, а також не дає 
змоги забезпечити перехресну звірку з відповідними даними ДУ 
«Центр громадського здоров’я МОЗ України»;
у межах РЕН існують розбіжності щодо кількості випадків смерті 
серед ЛЖВ за даними офіційних статистичних форм і МІС ВІЛ через 
відсутність повноцінної імплементації МІС ВІЛ у деяких регіонах, де 
досі триває наповнення цієї системи ретроспективними даними та є 
затримка у внесенні проспективних даних;  
у звітних формах РЕН щодо реєстрації смертності ВІЛ-позитивних 
людей не запроваджено використання кодування за МКХ-10 причин 
смерті, що ускладнює верифікацію даних з Державною службою 
статистики України;
на регіональному рівні така ситуація створює передумови для нечіт-
кої фіксації даних щодо причин смерті ВІЛ-позитивних осіб, їх викри-
влення на національному рівні;
відсутній затверджений всіма сторонами дієвий механізм перехрес-
ної звірки даних про випадки смерті ВІЛ-позитивних осіб між закла-
дами охорони здоров’я, що здійснюють медичний нагляд за ЛЖВ, 
регіональним патолого-анатомічним бюро, бюро судово-медичної 
експертизи та державними органами статистики;
тестування крові на ВІЛ-інфекцію у померлих в медичних установах і 
поза їхніми межами здійснюється не завжди, тому відомості про 
людину, яка не знала про свій ВІЛ-позитивний статус або не захотіла 
його розкривати, з великою долею ймовірності потраплять у стати-
стику померлих з інших причин, не пов’язаних з ВІЛ.

               

Рекомендації дослідження
Нормативна база: 

Внести зміни до Наказу МОЗ України від 05.03.13 р. №180 «Про 
затвердження форм первинної облікової документації і звітності з 
питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо 
їх заповнення» та Наказу МОЗ України від 03.12.2015 № 816 «Про вне-
сення змін до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 
березня 2013 року № 180», з урахуванням наступного:

розробити облікову форму первинної медичної документації 
«Реєстраційна карта померлої ВІЛ-позитивної особи № ___»;
виключити з облікової та звітної документації змінну щодо кількості 
осіб, які потребували, але не отримували АРТ;
включити причину смерті за МКХ-10 у сукупній звітності про смерт-
ність серед ВІЛ-позитивних людей;
урахування шляхів передачі ВІЛ для випадків смерті від СНІДу;
система звітування має надавати можливість відслідковувати одні й 
ті самі змінні щодо випадків смерті ВІЛ-позитивних осіб на кінець 
кожного місяця, кварталу та року; форми звітності мають бути 
тотожними.

Розробити та погодити з усіма сторонами дієвий механізм для прове-
дення звірки, верифікації інформації та перехресних перевірок даних 
щодо випадків смерті ВІЛ-позитивних осіб з чітким визначенням її 
причин між регіональними Центрами СНІДу/Центрами громадського 
здоров’я, патолого-анатомічною службою та державними органами 
статистики для забезпечення повноти та якості даних.

Розробити та впровадити Порядок патолого-анатомічного встановлен-
ня діагнозу ВІЛ-інфекції, який включатиме питання щодо взяття трупно-
го матеріалу, патолого-анатомічних досліджень у разі підозри або наяв-
ності ВІЛ-інфекції, особливості формулювання патолого-анатомічного 
діагнозу, стандартні процедури для посмертної діагностики ВІЛ-інфекції.

Внести зміни до Наказу МОЗ України від 29.08.2008 № 503 «Про 
затвердження методичних рекомендацій кодування захворюваності та 
смертності відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 
та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду» з 



12

Поширення та презентація даних РЕН за випадками смерті ВІЛ-пози-
тивних осіб має включати аналітичну частину з розглядом основних 
тенденцій.

Удосконалення системи виявлення випадків ВІЛ-інфекції, застосування 
диференційованого підходу до надання послуг (DSD) для вдосконален-
ня прихильності до АРТ.

Для визначення ризиків настання смерті та виділення найбільш «ураз-
ливих» підгруп серед ЛЖВ варто розширити спектр відповідних дослід-
ницьких питань в епідеміологічних дослідженнях, у т.ч. проспективних 
когортних.

метою покращення системи кодування патолого-анатомічного діагнозу 
ВІЛ-позитивних осіб.

Підвищення кваліфікації персоналу: 

Організувати та провести навчально-методичні заходи з верифікації, 
встановлення та формулювання патолого-анатомічного діагнозу 
померлих з ВІЛ щодо кодування нозологій з ВІЛ відповідно до МКХ-10 
та особливостей ведення обліково-звітних форм по смертності для 
фахівців патолого-анатомічної служби та закладів громадського здо-
ров’я (тренінги, семінари-наради, робочі зустрічі тощо).

Провести навчання відповідного персоналу з верифікації даних і здійс-
нення перехресних перевірок щодо реєстрації смертності ВІЛ-позитив-
них осіб.

Розробити навчальні матеріали та он-лайн курс з питань патолого-
анатомічного встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції.

Медична інформаційна система: 

Забезпечити повноту даних щодо кількості випадків смерті серед ЛЖВ 
у МІС ВІЛ.

Розробити стандартні операційні процедури щодо алгоритму обліку та 
звітування щодо випадків смерті ЛЖВ у системі МІС ВІЛ. 

Інтегрувати у МІС ВІЛ зміни щодо обліку та звітування випадків смерті 
ЛЖВ, що відбуваються у межах оновленої нормативно-правової бази з 
питань ВІЛ/СНІДу.

Розробити та впровадити медичну інформаційну систему обліку смерт-
ності як компонент національної системи моніторингу та оцінки за 
випадками смерті з можливістю верифікації даних з МІС ВІЛ з урахуван-
ням наявних ресурсів та технічних можливостей.

Інші рекомендації:

Підвищення рівня доказовості отриманих результатів та здійснення 
тріангуляції даних щодо випадків смерті, зумовлених ВІЛ, за різними 
джерелами даних (згладжування різниці між статистичними та оціночни-
ми даними). 

У повній версії звіту детальніше 

Сучасний стан епідеміологічного нагляду за випадками смерті, що 
зумовлені ВІЛ в Україні;
Збір статистичної інформації щодо причин смерті в органах державної 
статистики України;
Формування інформації про випадок смерті на рівні закладів охорони 
здоров’я;
Діяльність патолого-анатомічних відділень закладів охорони здоров’я у 
2018–2019 роках (на прикладі міста Києва);
Аналіз сильних сторін та сфер для покращення у системі епідеміологіч-
ного нагляду за смертністю від ВІЛ в Україні.
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Профілі недіагностованих випадків 
ВІЛ в Україні

Посилання:

Подяки:
Костянтин Думчев, БО «Український інститут політики громадського 
здоров'я» (Київ)
Надія Кузьмичова, ТОВ «Маркетинг енд легал солюшнз» 
(Запоріжжя)
Олег Носенко, КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілак-
тики та боротьби зі СНІДом» (Дніпро)
Олександр Недужко, КНП «Одеський обласний центр соціально 
значущих хвороб» (Одеса)
Ольга Кузьмінська, ММБФ «Юнітус» (Миколаїв)
КНП «Київська міська клінічна лікарня №5» (Київ)
КНП «Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інте-
грованих послуг» (Миколаїв)
КУ «Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі 
СНІДом» (Запоріжжя)
ММБФ «Вихід» (Миколаїв)

Профілі недіагностованих випадків ВІЛ в Україні / Сазонова Я. – 
К.: МБФ «Альянс громадського здоров'я», 2020. – 40 с.

Дослідження проведено у межах проєкту «Залучення місцевих неуря-
дових організацій до розвитку моніторингу та оцінки у сфері ВІЛ/СНІДу 
в Україні» (METIDA), що впроваджується МБФ «Альянс громадського 
здоров’я» за фінансування Центрів контролю та профілактики захворю-
вань США (CDC), в рамках Надзвичайного плану Президента США для 
надання допомоги у зв’язку зі СНІДом (PEPFAR).

Вступ
За результатами останньої оцінки чисельності 2018 року, в Україні нара-
ховується 240 тис. (230–260 тис.) людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ). Націо-
нальна система рутинного епіднагляду повідомляє, що усього в медич-
них закладах поставлено на облік 136 849 ЛЖВ, з них 108 495 осіб 
отримували антиретровірусну терапію (АРТ) станом на кінець 2019 
року. Тобто менше половини ЛЖВ (45% (41%–47%)) приймають АРТ. 

Значна частка ЛЖВ в Україні на момент звернення за послугами 
тестування на ВІЛ вже були інфіковані протягом багатьох років. За 
результатами аналізу даних медичної інформаційної системи «ВІЛ-ін-
фекція в Україні» (МІС ВІЛ) у регіонах PEPFAR, 41% усіх зареєстрованих 
випадків ВІЛ-інфекції у 2018 році становили особи, ВІЛ у яких діагносто-
вано на пізніх стадіях (згідно показника CD4 <200 копій). До того ж, 
ситуація з роками погіршувалася – у 2010 році серед нових випадків 
ВІЛ у регіонах ПЕПФАР лише 31% ЛЖВ мали пізні стадії за результата-
ми тестування на CD4. 

Люди, які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН), чоловіки, які мають секс 
з чоловіками (ЧСЧ), та секс-працівники (СП) відіграють ключову роль в 
розвитку епідемії ВІЛ через їхню вразливість, поведінкові практики та 
високий рівень стигми й дискримінації щодо них. Однак для ефективно-
го виявлення нових випадків ВІЛ недостатньо зосереджуватися лише 
на цих групах. Пріоритизація та аналіз епідемічного процесу в різних 
підгрупах, визначення їхніх основних характеристик повинні здійснюва-
тися на регулярній основі. Соціально-демографічні характеристики цих 
груп є незмінними, однак їхнє визначення та аналіз рівня доступу до 
послуг залежно від віку, соціально-економічного статусу, статі, регіону 
проживання та типу населеного пункту тощо можуть допомогти змен-
шити нерівність у сфері охорони здоров’я. 

Мета
Оцінити можливі характеристики недіагностованих випадків ВІЛ у 12 
регіонах PEPFAR України. 

Дослідження включало три цілі: 
описати профілі ЛЖВ з недіагностованим ВІЛ;
визначити їх бар’єри щодо виявлення ВІЛ та початку лікування;
вивчити фактори, що мотивують та сприяють залученню цих людей 
до тестування і лікування.
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Методологія дослідження
Дослідження містило два послідовні компоненти: вторинний аналіз 
даних та якісне дослідження (глибинні інтерв’ю з нещодавно діагносто-
ваними ЛЖВ). 

Для аналізу вторинних даних використовувалися результати дослід-
жень, дані рутинного епіднагляду та програмні дані: деперсоніфіковані 
дані МІС ВІЛ щодо діагностики та лікування ВІЛ у 2010–2018 рр.; дані 
інтегрованих біоповедінкових досліджень 2017 року серед ЛВІН і 2015 
року серед ЛВІН та їхніх статевих партнерів; програмні дані щодо вияв-
лення випадків ВІЛ (OCF); дані жіночих консультацій 2017 року; опу-
бліковані звіти опитувань, статистичні бюлетені, програмні звіти, букле-
ти тощо.

Цільові групи якісного дослідження були визначені за результатами 
аналізу вторинних даних. Групи відібрані на основі таких критеріїв: (1) 
значна оціночна чисельність представників групи, що мають недіагно-
стовані випадки ВІЛ, (2) брак інформації про ці групи, їхні характеристи-
ки, наявність поведінки, орієнтованої на здоров’я, та інші фактори, що 
ускладнюють роботу надавачів послуг щодо досягнення та охоплення 
послугами. Додаткові критерії включення: діагноз ВІЛ, поставлений 
протягом 2017–2019 рр.; вік 18 років або старше; проживання в 
регіоні, де проводиться дослідження; інформована згода на участь у 
дослідженні. 

Вибірка та географія дослідження. Загальна кількість учасників 
якісного дослідження – 58 ЛЖВ у п’яти областях: Одеська, Київська, 
Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька. Рекрутинг учасників здій-
снювали медичні або соціальні працівники з місцевих громадських 
організацій, які надають ВІЛ-профілактичні послуги або послуги з 
кейс-менеджменту.

Термін збору даних: червень – вересень 2019 року. Обробка даних, 
розшифровка, кодування та аналіз інтерв’ю – жовтень 2019 – січень 
2020 року.

Основні результати та висновки 
Пізня діагностика ВІЛ найбільш імовірна серед ЛЖВ старшого віку, 
чоловіків та серед тих, хто був протестований за будь-яким кодом, 
окрім коду для гомосексуального шляху передачі ВІЛ, у порівнянні 
з групою жінок, які тестувалися на ВІЛ під час вагітності. Пізнє 
тестування на ВІЛ часто роблять людям, у яких вже розвиваються та 
діагностовані симптоми, оскільки вони не вважаються ключовими 
групами населення. Це втрачена можливість для діагностики ВІЛ, а ще 
це свідчить про нагальну потребу підвищувати обізнаність лікарів щодо 
тестування на ВІЛ та клінічних ознак захворювання. 

Фактори виявлення ВІЛ на пізніх стадіях за показником 
CD4 серед ЛЖВ, поставлених на облік у 2018 році (реф.: 500+)

Освіта (реф.: повна вища освіта/бакалавр)

Дитинство без піклування 0,6 (0,2-1,6)

Початкова/базова освіта 1,5 (1,3-1,8)

Повна середня/професійно-технічна 1,4 (1,2-1,6)

Рік виявлення ВІЛ (2010-2018) 1,1 (1,03-1,1)

Код тестування (реф.: вагітна)

ВІЛ-позитивний партнер 1,6 (1,3-2,0)

Парентеральний шлях 1,6 (1,3-2,0)

Гомосексуальний шлях 0,5 (0,3-0,7)

Ризик статевої передачі 3,2 (2,5-3,9)

Інша група ризику 1,7 (1,2-2,5)

Діти 0,5 (0,1-2,4)

Тестування за наявності симптомів 4,9 (3,9-6,1)

Інше 2,1 (1,1-1,4)

Вік (реф.: < 24 років)

25-34 роки 2,2 (1,5-3,1)

35-49 років 4,7 (3,3-6,7)

50+ років 7,9 (5,4-11,3)

Чоловіча стать (реф.: жіноча) 1,2 (1,1-1,4)

* 
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Незважаючи на те, що тестування на ВІЛ в Україні є поширеною та 
доступною послугою, існує декілька основних причин, чому люди 
не звертаються за тестуванням:

«Я знаю, що таке ВІЛ, але я думав, що це не про мене…»

Нерозвинута поведінка щодо здорового способу життя;
Відсутність інформації про ВІЛ-інфекцію та несприйняття загрози 
інфікування ВІЛ як особистої;
Наявність негативного досвіду отримання медичних послуг (непра-
вильний діагноз та лікування для мінімізації симптомів).

«Я боюся, що якщо у мене буде такий діагноз, то всі будуть 
знати…»

Страх госпіталізації, яка завадить вживати наркотики або займатися 
звичними справами;
Прогалини у взаємодії різних постачальників послуг (медичні та реа-
білітаційні заклади, ВІЛ-сервісні НУО);
Брак довіри до провайдерів медичних послуг;
Стигма та дискримінація щодо ЛЖВ, ЛВІН, людей, які вживають 
алкоголь, та інших уразливих груп;
Страх прямого або опосередкованого розкриття ВІЛ-статусу (особ-
ливо у невеликих містах і селах);
Процес і тривалість медичних консультацій та лікування, платність 
послуг і відсутність документів для підтвердження особи в лікарні.

«Коли взагалі не знаєш, воно простіше…»

Страх дізнатися про свій ВІЛ-статус; 
Відсутність знань про лікування та концепцію «U=U» («не визначаєть-
ся = не передається»; якщо людина з ВІЛ отримує лікування і в її 
крові кількість вірусу знижується до мінімуму – вона не може переда-
вати ВІЛ).

Рекомендації дослідження
Охопленню людей тестуванням на ВІЛ та початку лікування 
сприяє:

низка послуг у медичних закладах: дружнє ставлення персоналу, 
оцінка симптомів і ризиків, висока компетентність з питань, пов’яза-
них із ВІЛ, комплексне консультування щрдо ВІЛ, психологічна 
підтримка під час післятестового консультування, визначення най-
більш короткого та ефективного шляху від діагностики до лікування, 
чіткий алгоритм щодо того, як розпочати лікування;
допоміжні послуги: участь у послугах профілактики ВІЛ для ЛВІН і 
колишніх ЛВІН (дружнє ставлення персоналу, колишні/активні ЛВІН – 
надавачі послуг, обмін особистими історіями щодо виявлення ВІЛ-ін-
фекції та лікування, анонімність), наявність матеріальної або іншої 
компенсації/заохочень, кейс-менеджмент (психологічна підтримка, 
надання чіткого плану дій для початку лікування, підтримка та спря-
мування під час лікування, побудова індивідуального маршруту до 
АРТ);
інші фактори: підтримка родини, «матері завжди не байдуже», змен-
шення стигми та дискримінації стосовно ЛВІН, людей, які вживають 
алкоголь, ЛЖВ та ін., забезпечення конфіденційності інформації про 
ВІЛ-статус, особливо в невеликих містах та сільській місцевості; 
загальна обізнаність щодо ризику інфікування ВІЛ для більш ранньо-
го звернення або перенаправлення на тестування.

Комунікаційні меседжі, які можуть допомогти: 
менше загальної реклами, натомість більше фокусної інформації від 
медичних, соціальних працівників, представлення особистих історій 
ЛЖВ;
акцент на прагненні кожної людини берегти здоров’я та на можли-
вості мати здорову й щасливу родину;
тестування на ВІЛ у пакеті з іншими медичними послугами та теста-
ми, які сприймаються менш стигматизовано;
зменшення стигми стосовно ВІЛ, більше інформації про те, що ВІЛ 
лікується, та пригнічене ВН є стовідсотковим бар’єром для подаль-
шої передачі ВІЛ;
підвищення поінформованості щодо схем лікування АРТ та їх ефек-
тивність;
більше інформації про ВІЛ та пункти тестування у невеликих містах і 
сільській місцевості.
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У повній версії звіту детальніше 
Профілі (характеристики) недіагностованих ЛЖВ: 

люди, які живуть з ВІЛ;
люди, які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН);
соціальне оточення ЛВІН;
колишні ЛВІН;
чоловіки-ЛВІН віком 35–55 років з низьким показником CD4 на 
момент встановлення діагнозу ВІЛ;
жінки-ЛЖВ, яким поставлено діагноз під час вагітності;
ЛЖВ, яким поставлено діагноз під час тестування з ініціативи медич-
ного працівника в лікувальних закладах.

Чому люди не звертаються за тестуванням на ВІЛ, хоча воно є доступ-
ним?

стрес, стигма та страх дізнатися про свій ВІЛ-статус
Роль соціального оточення:

соціальна підтримка;
мережа ризиків.

Комунікація між надавачами послуг і пацієнтом:
тестування в умовах медичних закладів;
оптимізоване виявлення випадків та тестування в умовах НУО;
кейс-менеджмент;
потенціал індексного тестування.

Потенційні фактори, що сприяють виявленню та лікуванню ВІЛ. 
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(Чернігів)

Чоловіки, які мають секс з чоловіками: Портрет зрілої та старшої групи 
(35+) / М. Касянчук, М. Корнілова, О. Трофименко, М. Варбан; Альянс 
громадського здоров'я. – Київ, 2021. – 84 с.

Дослідження проведено у межах проєкту «Удосконалення каскаду ліку-
вання ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого 
виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потен-
ціалу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної 
інформації в Україні», що впроваджується МБФ «Альянс громадського 
здоров’я» за фінансування Центрів контролю та профілактики захворю-
вань США (CDC), в рамках Надзвичайного плану Президента США для 
надання допомоги у зв’язку зі СНІДом (PEPFAR).

Вступ
Поширеність ВІЛ-інфекції серед чоловіків, які мають секс з 
чоловіками (ЧСЧ), останніми роками збільшується. За результатами 
інтегрованого біоповедінкового дослідження серед ЧСЧ у 2017–2018 
рр., рівень поширеності ВІЛ-інфекції становить 7,5%. Цей показник зро-
стає серед чоловіків віком до 25 років і становить 6,7%, у групі 25–34 
роки – 7,9% і серед ЧСЧ віком від 35 років – 8,1%. Найвищий рівень 
поширеності ВІЛ серед ЧСЧ зареєстровано у Донецьку (22,8%), Черні-
гові (14,3%), Одесі (13,0%), найнижчий – у Сумах (0,3%). 
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Фактори, що асоціюються з більшими шансами інфікування ВІЛ, 
можна поділити на три групи: вік – шанси сероконверсії у дорослих 
майже втричі більші, ніж у ЧСЧ до 25 років; близькі контакти з ВІЛ-пози-
тивними людьми (наявність у респондента ВІЛ-позитивного партнера чи 
байдужість учасника дослідження до ВІЛ-статусу його сексуальних пар-
тнерів), а також небезпечний секс (незахищений статевий акт, досвід 
сексуальних контактів з транс*людьми, наявність у крові маркерів вірус-
ного гепатиту В та сифілісу). Оскільки основним фактором сероконвер-
сії був старший вік (старші чоловіки мають більший досвід ризикованих 
практик), цілком імовірно, що ці закономірності збережуться і для віко-
вої групи 35+.

Зазвичай профілактичні програми для ЧСЧ включають послуги з кон-
сультування та тестування, переадресацію до дружніх спеціалістів, 
поширення інформаційних матеріалів, презервативів і лубрикантів на 
різних соціально-розважальних заходах та у місцях соціалізації ЧСЧ, 
групові та індивідуальні консультації психолоґів, юристів і лікарів. Оцінка 
ефективності заходів здійснюється через програмний моніторинг, у 
послідовних крос-секційних дослідженнях, а також шляхом математич-
ного моделювання тощо.  До профілактичних програм залучають в 
основному ЧСЧ віком до 25 років. 

Відтак для покращення умов надання профілактичних послуг з ВІЛ ЧСЧ 
зрілого та старшого віку є розуміння потреб цієї групи та визначення 
основних шляхів залучення їх до ВІЛ-сервісів. 

Чоловіки, які мають секс з чоловіками: 
Портрет зрілої та старшої групи (35+)



Мета
Проаналізувати портрет і потреби ЧСЧ 35+ та визначити основні 
механізми й шляхи їх залучення до тестування на ВІЛ та профілактичних 
проєктів.

Методологія дослідження
Дослідження проведено з використанням якісної методології – серії 
напівструктурованих інтерв’ю. 

Критерії включення ЧСЧ в дослідження: вік від 35 років і старше, 
наявність сексуального досвіду з чоловіками протягом останніх 12 міс., 
постійне проживання у реґіоні дослідження, надана інформована згода 
на участь у дослідженні. Додатковими критеріями для відбору учасників 
були: ВІЛ-негативний статус, діагностований ВІЛ протягом останніх 
3 міс., ВІЛ-позитивні ЧСЧ, які ніколи не користувалися програмами про-
філактики. 

Вибірка та географія дослідження: 30 ЧСЧ у п’яти реґіонах PEPFAR 
України, тобто реґіонах з високим і середнім рівнем поширеності ВІЛ 
(м. Київ, Чернігівська, Одеська, Запорізька та Донецька обл.). 

Обробка та аналіз даних здійснені з використанням програмного 
забезпечення MAQXDA через «щільний опис» транскриптів. 

Термін збору даних та проведення дослідження: 2020 рік. 

Основні результати та висновки 
Вільний час є більшою цінністю для ЧСЧ 35+ через значне робоче 
навантаження та необхідність самостійно забезпечувати власні 
життєві потреби. Праця не завжди обмежується тільки робочими 
годинами, а навантаження, пов’язані з нею, потребують більшого відпо-
чинку. Функціонування ВІЛ-профілактичних сервісів у робочі дні значно 
обмежене доступним для респондентів вільним часом – контактні 
послуги можливі переважно ввечері. Однак консультації та інші види 
інформаційної підтримки можливі і в дистанційному варіанті (через 21

інтернет або мобільний додаток), зокрема дорогою на роботу чи з 
роботи. Також можливим є варіант доставки презервативів, лубри-
кантів, PrEP та наборів для самотестування поштою чи кур’єром. Вихідні 
дні є більш зручними з точки зору доступності ВІЛ-сервісів. Однак варто 
враховувати, що для частини опитаних вихідні також не є повністю віль-
ними (додаткова робота, домашні обов’язки тощо). Дизайн ВІЛ-сервісів 
має бути таким, щоб відвідування НУО сприймалося як частина відпо-
чинку, тобто ком’юніті-центр має враховувати хобі клієнтів та їхніх близь-
ких (партнерів, дружин, дітей) або бути місцем знайомства з потенційни-
ми партнерами. 

ЧСЧ середнього та старшого віку можна охарактеризувати як 
зрілих особистостей, які мають сформований життєвий уклад, свої 
звички та хобі. Вони здебільшого здатні усвідомлено використовувати 
свій вільний час, системно вирішувати проблеми, що виникають (напри-
клад, через зміну планів чи перерозподіл сил), знають свої можливості. 
Моменти спаду душевних сил часто асоціюються з необхідністю змен-
шити інтенсивність соціальних контактів, переключенням уваги на 
різноманітні хобі або інколи зі збільшенням споживання їжі, алкоголю чи 
тютюну. Моменти радості, навпаки, сприяють підвищенню соціальної 
активності. Діяльність ВІЛ-сервісних організацій повинна брати до уваги 
наявність у потенційних клієнтів хобі, що може слугувати інструментом 
ефективного залучення людей як у позитивні моменти їхнього життя, 
так і в негативні. Крім того, зв’язок стресових ситуацій з психоактивни-
ми речовинами має бути підставою для надання клієнтам психологічних 
консультацій, мета яких навчити долати стресові ситуації в більш без-
печний спосіб.

Найбільш популярним середовищем для пошуку контактів з іншими 
чоловіками для ЧСЧ 35+ є віртуальний світ, причому не тільки нові 
мобільні додатки, а й відносно старі інтернет-майданчики. Знайомства в 
інтернеті можуть виводити на людей з інших населених пунктів і таким 
чином сприяти мобільності. Можливість зустріти партнера поза вірту-
альним середовищем доступна мешканцям тих міст, де наявна відповід-
на інфраструктура (клуби, тематичні організації тощо). Для мешканців 
менших населених пунктів інтернет, попри ризик обману і насилля, є 
єдиним прийнятним засобом універсальної комунікації (не тільки 
знайомств, а й пошуку розваг та інформації). 
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Стосунки з постійними партнерами чи партнерками є важливою 
складовою життя ЧСЧ 35+, яка не виключає контактів, зокрема 
сексуальних, з іншими чоловіками чи жінками. Моделі побудови 
постійних стосунків різні, зокрема спільне господарство або окреме 
проживання з регулярними гостьовими візитами. Попри те, що в деяких 
випадках стосунки можуть бути джерелом проблем (зокрема, пов’яза-
них із залежністю одного з партнерів), респонденти докладають певні 
зусилля для налагодження таких стосунків, встановлення та підтриман-
ня довіри в парі, дбають про власні потреби та потреби партнера. Все 
це свідчить про те, що наявність у ВІЛ-сервісних проєктах послуг для 
пар (юридичні, медичні, психологічні консультації, можливість організу-
вати спільне дозвілля), спрямованих на проблеми, що можуть бути при-
чиною розпаду пари, підвищила б привабливість ЧСЧ- та ЛГБТ-органі-
зацій для чоловіків середнього і старшого віку.

Досвід стигми та поширеність депресивних станів у чоловіків 35+ є 
більшими, ніж у молодших ЧСЧ, а вживання алкоголю та тютюну 
характерне у разі негативних емоційних станів. ЧСЧ 35+ мають 
декілька джерел погіршення фізичного та ментального здоров’я. З 
одного боку, це стигма і дискримінація, які формують уявлення про себе 
як особистість нижчого ґатунку, з іншого – особливості віку, що пов’я-
зані зі стресовими і депресивними станами (погіршення фізичного здо-
ров’я, проблеми у стосунках з партнерами, більші ризики втратити 
роботу, перевантаження). ЧСЧ зрілого та старшого віку відрізняються 
тим, що вони напрацювали певні компенсаторні моделі поведінки, при-
чому ці моделі не обов’язково є корисними – у депресивних і стресових 
станах збільшується споживання їжі та психоактивних речовин. Послу-
ги ЧСЧ- та ЛГБТ-організацій повинні враховувати ці особливості, напри-
клад, створювати безпечний фізичний та психологічний простір, кон-
сультувати з питань прийняття старіння чи розлучення з партнером чи 
партнеркою, показувати безпечніші моделі проживання стресових 
ситуацій тощо. Іншими словами, підтримувати та формувати поведінку, 
спрямовану на збереження здоров’я.

Ризиковані практики ЧСЧ 35+ пов’язані здебільшого зі способом 
життя (вживання алкоголю та паління, наявність, крім постійного 
партнера чи партнерки, інших сексуальних контактів), ніж із належ-
ністю до групи ЧСЧ. Вживання алкогольних напоїв є радше випадко-
вим або соціально зумовленим, прив’язаним до свят чи інших особли-
вих подій. Паління для цільової групи виконує подібні до алкоголю функ-
ції – зменшення стресу та полегшення комунікації з іншими людьми. 

ВІЛ-профілактичні програми можуть включати в свою роботу окремі 
заходи з профілактики залежності від тютюну, але скоріше як факульта-
тивний елемент на запит клієнтів.

Поведінка, спрямована на збереження здоров’я, недостатньо 
розвинута. ЧСЧ 35+ не завжди довіряють лікарям, звертаються до них 
у разі відсутності ефекту від самолікування, не проходять регулярних 
медичних оглядів. Зайняття спортом не надто поширене серед цієї віко-
вої групи. Певний виняток становлять ВІЛ-позитивні особи, які регуляр-
но відвідують лікаря. ЧСЧ- та ЛГБТ-організації можуть пропонувати 
клієнтам широкий спектр послуг щодо формування та розвитку нави-
чок здорового способу життя та покращення його якості як у контексті 
соціалізації клієнтів (спільна участь у заходах), так і в контексті збере-
ження чи відновлення сексуальної привабливості та активності.

Рекомендації дослідження
Існуючі на сьогодні послуги з профілактики ВІЛ-інфекції є лише 
частково цікавими для ЧСЧ 35+. Ця група здебільшого може дозво-
лити собі купляти презервативи і лубриканти, тоді як ті, що пропонують-
ся в НУО, не відповідають очікуванням щодо якості, а для їх отримання 
необхідно ще й витрачати певний час. Інформаційно-освітні матеріали 
містять інформацію, яка вже відома респондентам або її легко знайти в 
інтернеті. Діяльність ком’юніті-центрів часто зосереджується на потре-
бах молодих та ігнорує потреби старших ЧСЧ у безпеці. Послуги з 
тестування на ВІЛ не є актуальними для клієнтів, які вже обізнані щодо 
свого ВІЛ-позитивного статусу. Актуальними залишаються психологічні 
та юридичні консультації, а також переадресації до дружніх консуль-
тантів, перелік яких має бути розширеним із включенням андрологів, 
сімейних лікарів, урологів тощо. 

Послуги з консультування повинні враховувати наявність постійно-
го партнера чи партнерки, зокрема мають бути доступними послу-
ги для пар. Попри пошуки нових контактів та відкриті стосунки у парах, 
взаємодія з партнером чи партнеркою є важливим аспектом життя 
респондентів, їх гармонізація (через спільні хобі та звички, формування 
відкритих і довірливих стосунків) згадується окремо і може бути чинни-
ком залучення до роботи ВІЛ-сервісних проєктів. 
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Позиціонування НУО для ЧСЧ не як ВІЛ-сервісної організації, а як 
чогось значно ширшого може сприяти залученню представників 
цієї групи. Спектр проблем ЧСЧ 35+ подібний до того, які мають люди 
у кризі середнього віку. ЧСЧ 35+ багато працюють, не завжди різно-
манітно проводять вільний час та мають проблеми (зокрема, психоло-
гічні), які пов'язані зі вживанням алкоголю або інших психоактивних 
речовин. НУО мають створити такі послуги та/або соціальний простір, 
які вселятимуть у клієнта віру та надаватимуть моральну підтримку. 
Тобто НУО доцільно розглядати не тільки як ВІЛ-сервісну організацію, а 
й як дружній простір, який, надаючи затребувані клієнтами послуги, 
обережно вводить у свою роботу профілактичні заходи. Для ВІЛ-сервіс-
них НУО доцільніше інтегрувати надання послуг у повсякденність 
досліджуваної групи, ніж створювати щось нове. Іншими словами, якщо 
людина не йде до ВІЛ-сервісів, то ВІЛ-сервіси мають прийти до неї.

Успіх НУО щодо залучення ЧСЧ 35+ в якості клієнтів залежить від 
того, наскільки організація зможе інкорпорувати в свою діяльність 
елементи дозвілля. Саме тому при плануванні своєї роботи ВІЛ-сервіс-
на організація повинна мати розуміння того, як саме (потенційні) клієнти 
проводять свій вільний час. Повсякденність ЧСЧ 35+ поділяється на 
робочі та вихідні дні – перші є чітко структурованими, тоді як другі – не 
зовсім. Провайдери ВІЛ-сервісу можуть претендувати на частину віль-
ного часу, тобто надавати послуги переважно увечері чи у вихідні. 
Разом з тим, зробить (потенційний) клієнт свій вибір провести частину 
свого дозвілля разом з ВІЛ-сервісною організацією чи вирішить зайня-
тися іншими справами (інколи йдеться навіть про суто фізичний відпочи-
нок від основної та додаткової роботи), залежить не тільки від якості 
вже наявних послуг, але й від змісту того, що пропонує організація. 
Іншими словами, ВІЛ-сервіс мусить конкурувати з відпочинком і хобі 
клієнтів. 

Рекомендації щодо організації взаємодії клієнтів із надавачами 
послуг: можливість дистанційно призначати (і в разі потреби скасову-
вати) зустріч з відповідним спеціалістом на зручний час за прикладом 
програми Friendly doctor; дистанційно замовляти ліки (АРТ чи ПрЕП), 
презервативи та лубриканти з отриманням у зручний час по пошті, 
кур’єром чи в аптеці; отримувати послуги в іншому районі, не біля дому 
задля збереження конфіденційності; наявність спеціального сайту та 
додатку в мобільному телефоні, де централізовано надаються консуль-
тації та приймаються замовлення на презервативи, ліки і лубриканти; 
лікарські консультації не повинні прив’язуватися до сексуальної орієнта-
ції клієнта і в ідеалі мали би бути доступними в поліклініках.

Залучення ЧСЧ 35+ до ВІЛ-сервісів доцільно здійснювати не через 
дистанційні нагадування від особисто знайомої особи, з якою склалися 
довірливі стосунки, а через отримання послуг від аутріч-працівника 
вдома. Респонденти виявляють роздратування з приводу запрошення в 
НУО конвеєром, без урахування їхніх особливостей. Зважаючи на брак 
вільного часу, представники цільової групи хотіли б отримувати презер-
вативи, лубриканти або тести поштою чи кур’єром після замовлення 
онлайн. 

У повній версії звіту детальніше
Портрет ЧСЧ віком 35+;
Порядок денний;  
Вільний час; 
Комунікацію з іншими чоловіками та пошук інформації;
Взаємини з партнерами;
Депресію та стигму; 
Поведінку, спрямовану на збереження здоров’я;
Потреби та наявні послуги. 
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Ризикована сексуальна поведінка ЧСЧ за віковими групами, у %

Ніколи не 
використовували 
презерватив під 
час останнього 

анального сексу

23,826,7 29,3

Завжди 
використовува-
ли презерватив, 

30 днів

63,857,1 59,2

Ніколи не 
використовували 

презерватив, 
30 днів

9,915,4 19,0

Ніколи не 
використовували 

лубрикант, 
6 місяців

10,112,0 19,6
3,27,3 10,3

Завжди вступали в 
сексуальні контакти, 

перебуваючи під дією 
неін`єкційних 

наркотиків, 30 днів

25,9

50,4

21,1

Ніколи не вступали в 
сексуальні контакти, 

перебуваючи під дією 
неін`єкційних нарко-

тиків, 30 днів

Вживають 
алкоголь більше 

4 разів на 
тиждень

7,04,8
14,4

Вживали 
ін`єкційні 

наркотики у житті

1,80,7 5,7

Інші ризиковані практики ЧСЧ 
за віковими групами, у %

до 25 років 25-34 роки від 35 років

Гепатити, ВІЛ та досвід тестування, у %

Гепатит В
(самодекларація)

4,61,4
15,3

0,80,4
7,2

Поширеність ВІЛ
(тестування)

7,96,7 8,1

Мають досвід 
тестування на ВІЛ

73,854,7
76,9 69,9

81,2
56,0

Тестувались протягом 
12 місяців

72,382,3
58,7

Досвід отримання послуг, у %

Гепатит С
(самодекларація)

Тестувались протягом 
12 місяців або знають 

про свій ВІЛ+
Звертались до медичного закладу протягом року

Клієнт НУО

38,3

31,7

до 25 років

41,9

32,0

25-34 роки

47,2

26,0

від 35 років

до 25 років 25-34 роки від 35 років



Аналіз проведено у межах проєкту «Удосконалення каскаду лікування 
ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлен-
ня нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ 
«Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної інформації 
в Україні», що впроваджується МБФ «Альянс громадського здоров’я» за 
фінансування Центрів контролю та профілактики захворювань США 
(CDC), в рамках Надзвичайного плану Президента США для надання 
допомоги у зв’язку зі СНІДом (PEPFAR).

Актуальність

Завдання

Методологія 

Аналіз тенденцій щодо ВІЛ серед вагітних жінок є проксі-індикатором 
переходу епідемії ВІЛ-інфекції на загальне населення і дозволяє визна-
чити райони та міста з високими показниками поширеності вірусу. Ці 
дані можуть використовуватися для прийняття рішень про розширення 
програм профілактики та тестування на ВІЛ на нові райони та міста і є 
одним з індикаторів оцінки ефективності таких проєктів на місцях. 

Визначити тенденції щодо поширеності ВІЛ-інфекції серед вагітних 
жінок та районну специфіку областей з подальшим картуванням і надан-
ням рекомендацій для проєктів з тестування на ВІЛ. 

Дослідження передбачало вторинний аналіз даних щодо кількості про-
тестованих на наявність ВІЛ-інфекції та виявлених ВІЛ-позитивних вагіт-
них жінок у розрізі кожного міста/району 12 регіонів PEPFAR за 
2017–2019 роки. Аналіз здійснювався за даними сероепідеміологічного 
моніторингу за поширенням ВІЛ, код 109 (вагітні), де чисельник – кіль-
кість протестованих вагітних у всіх закладах району за звітний період, 
знаменник – кількість нововиявлених ВІЛ-позитивних вагітних у всіх 
закладах району за звітний період.  

Додатково було зібрано дані щодо медичних закладів, де працюють або 
не працюють проєкти з тестування на ВІЛ станом на 2020 рік 
(ACCESSPro, HealthLink, I-TECH (за ініціативи медичного працівника), 
проєкти з тестування AHF, проєкт Глобального Фонду Альянсу, 
OCF+CITI GF, наявність швидких тестів, закуплених за кошти державно-
го/місцевого бюджету або PEPFAR).

Термін проведення: 2020 рік.

Ключові результати
Найвищий рівень поширеності ВІЛ серед вагітних у 2019 році зафіксо-
вано у Донецькій (0,56), Миколаївській (0,47) та Херсонській (0,42) обла-
стях, найнижчий – у Полтавській (0,13). Частка районів з поширеністю 
ВІЛ щонайменше удвічі вища за обласний показник – коливається у 
межах від 8,7% (Миколаївська обл.) до 37,5% (Запорізька обл.). Протя-
гом 2017–2019 років поширеність ВІЛ серед вагітних зросла у Черкась-
кій області (0,19–0,30); щорічне зниження фіксується в Одеській 
(0,71–0,38), Київській (0,35–0,22), Дніпропетровській (0,56–0,29) та 
Кіровоградській (0,22–0,14) областях.

Донецька
Миколаївська

Херсонська
Одеська

Чернігівська
Черкаська

Київська
Дніпропетровська

Запорізька
Кіровоградська

Полтавська

2017 2018 2019
0,61

0,49

0,56
0,50

0,39

0,47

0,33

0,22

0,42

0,71

0,60

0,38
0,34

0,41
0,35

0,19
0,23

0,30
0,35

0,32

0,22

0,56

0,41

0,29

0,17

0,29

0,15

0,22
0,19

0,14 0,13

Серед усіх ВІЛ-інфікованих вагітних області найбільша частка зафік-
сована у районах / населених пунктах: 

Донецька область: м. Маріуполь (27,9%, 19 осіб)
Дніпропетровська область: м. Кривий Ріг (35,8%, 34 особи), 
м. Дніпро (19,0%, 18 осіб)
Миколаївська область: м. Миколаїв (67,5%, 27 осіб)
Одеська область: м. Одеса (37,2%, 35 осіб)
Полтавська область: м. Полтава (69,2%, 9 осіб)
Черкаська область: м. Черкаси (34,6%, 9 осіб)25

Аналіз поширеності ВІЛ-інфекції 
серед вагітних у регіонах PEPFAR 
України за 2017–2019 роки

Динаміка поширеності ВІЛ-інфекції серед вагітних жінок за 
2017–2019 роки



ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

найвищий показник поширеності ВІЛ серед вагітних у 2019 році; у 32% 
районів він щонайменше удвічі більший за обласний показник, з них у 
Бахмутському районі спостерігається щорічне його зростання 
(0,99–5,00). 27,9% (19 осіб) всіх ВІЛ-інфікованих вагітних зафіксовано у 
м. Маріуполь, де, попри щорічне зниження рівня поширеності, показник 
залишається вищим за обласний. У цьому місті 7 закладів із 19 охоплені 
хоча б одним проєктом із тестування. Загалом же по області у 12,0% 
районів із 25 не працює жоден проєкт. 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

на другому місці за рівнем поширеності ВІЛ серед вагітних у 2019 році; 
у 8,7% районів він щонайменше удвічі вищий за обласний показник. 
67,5% (27 осіб) всіх ВІЛ-інфікованих вагітних знаходиться у м. Миколаїв 
– щороку там спостерігається коливання поширеності, але станом на 
2019 рік цей показник залишається вищим за обласний. У м. Миколаїв 
72% закладів (тобто 8 із 29) охоплені проєктами з тестування. Загалом 
по області у 34,8% районів із 23 не працює жоден проєкт. 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

на третьому місці за рівнем поширеності ВІЛ серед вагітних у 2019 році; 
у 30,0% районів він щонайменше удвічі вищий за обласний показник, з 
них щорічне його зростання спостерігається у Горностаївському, 
Каховському, Бериславському та Скадовському районах. У 10,0% рай-
онів із 20 не працює жоден проєкт з тестування. 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

щорічне зниження рівня поширеності ВІЛ серед вагітних за 2017–2019 
роки; у 24,2% районів він щонайменше удвічі вищий за обласний показ-
ник, з них у Ренійському районі спостерігається щорічне його зростання 
(0,00–0,99). 37,2% (35 осіб) всіх ВІЛ-інфікованих вагітних знаходиться у 
м. Одеса, хоча в місті щороку показник поширеності ВІЛ знижується і 
станом на 2019 рік є нижчим, ніж загалом по області (охоплено проєк-
тами 83% закладів). По області у 6,1% районів із 33 не працює жоден 
проєкт із тестування. 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
щорічне зниження рівня поширеності ВІЛ серед вагітних за 2017–2019 
роки; у 22,6% районів він щонайменше удвічі вищий за обласний показ-

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

у 16,0% районів рівень поширеності ВІЛ серед вагітних щонайменше 
удвічі вищий за обласний показник, з них щорічне його зростання спо-
стерігається у Ніжинському (0,00–5,56) та Городнянському (0,00–2,07) 
районах. У 20,0% районів із 25 не працює жоден проєкт із тестування. 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

щорічне зростання рівня поширеності ВІЛ серед вагітних за 2017–2019 
роки; У 20,8% районів він щонайменше удвічі вищий за обласний показ-
ник, з них щорічне його зростання спостерігається у Драбівському, 
Чигиринському та Смілянському районах. 34,6% (9 осіб) всіх ВІЛ-інфіко-
ваних вагітних знаходиться у м. Черкаси, де щороку поширеність ВІЛ 
коливається, а станом на 2019 рік є нижчою за загальну по області. У 
Черкасах 10 закладів із 20, тобто 50%, охоплені проєктами із тестуван-
ня. В області загалом у 33,3% районів із 24 не працює жоден проєкт. 

ник, з них щорічне його зростання спостерігається у Васильківському 
(0,64–1,28) та Іванківському (0,00–0,55) районах. У 6,5% районів із 31 не 
працює жоден проєкт із тестування. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

щорічне зниження рівня поширеності ВІЛ серед вагітних за 2017–2019 
роки; у 31,4% районів він щонайменше удвічі вищий за обласний показ-
ник, з них щорічне його зростання спостерігається у Петриківському 
районі (0,00–1,72) та м. Жовті Води (0,32–0,92). 35,8% (34 особи) всіх 
ВІЛ-інфікованих вагітних знаходиться у м. Кривий Ріг, ще 19,0% (18 осіб) 
– у м. Дніпро. У м. Кривий Ріг поширеність ВІЛ коливається, а у 2019 
році була вищою за обласний показник, 53% закладів охоплено проєк-
тами із тестування. В області у 37,1% районів із 35 не працює жоден 
проєкт. 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

у 37,5% районів рівень поширеності ВІЛ серед вагітних щонайменше 
удвічі вищий за обласний показник, з них щорічне його зростання спо-
стерігається у Приморському, Більмацькому, Оріхівському, Запорізько-
му районах та м. Енергодар. У 16,7% районів із 24 не працює жоден 
проєкт із тестування.
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КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

щорічне зниження рівня поширеності ВІЛ серед вагітних за 2017–2019 
роки; у 34,8% районів він щонайменше удвічі вищий за обласний показ-
ник, з них щорічне його зростання спостерігається у Новгородківському 
районі (0,00–0,69). У 43,5% районів із 23 не працює жоден проєкт із 
тестування.  

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

у 10,7% районів рівень поширеності ВІЛ серед вагітних щонайменше 
удвічі вищий за обласний показник. 69,2% (9 осіб) усіх ВІЛ-інфікованих 
вагітних знаходиться у м. Полтава, де поширеність ВІЛ у 2019 році була 
вдвічі вищою, ніж по області, а проєктами із тестування охоплено 50% 
закладів. Загалом по області у 7,1% районів із 28 не працює жоден 
проєкт. 

Загальна охопленість районів проєктами з тестування (% районів у межах області)
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Донецька (0,56), N = 25

Миколаївська (0,47), N = 23

Херсонська (0,42), N = 20

Одеська (0,38), N = 33

Київська (0,35), N = 31

Чернігівська (0,35), N = 25

Черкаська (0,30), N = 24
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Запорізька (0,15), N = 24

Кіровоградська (0,14), N = 23

Полтавська (0,13), N = 28

Всього PEPFAR (без м. Київ), 
N = 291

Відсоток районів у кожному регіоні, які не охоплені проєктами із тестування, складає від 6,1% в Одеській до 43,5% в Кіровоградській області. 



Зміни ін’єкційної наркосцени в 
Україні за п’ять років та виклики 
для громадського здоров’я
Аналіз проведено у межах проєкту «Удосконалення каскаду лікування 
ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлен-
ня нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ 
«Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної інформації 
в Україні», що впроваджується МБФ «Альянс громадського здоров’я» за 
фінансування Центрів контролю та профілактики захворювань США 
(CDC), в рамках Надзвичайного плану Президента США для надання 
допомоги у зв’язку зі СНІДом (PEPFAR).

Актуальність
В Україні нараховується 350 300 людей, які вживають ін’єкційні нарко-
тичні речовини (ЛВІН). Незважаючи на широке охоплення профілактич-
ними послугами та доступ до замісної підтримувальної терапії, захворю-
ваність на ВІЛ серед ЛВІН продовжує зростати (з 0,74% у 2013 р. до 
2,44% у 2017 р.). Для поліпшення у сфері надання послуг з профілакти-
ки ВІЛ та вірусного гепатиту С, запобігання передозуванню та іншим 
негативним наслідкам вживання ін’єкційних наркотиків варто зважати 
на зміни та актуальний стан наркосцени в Україні. 

Завдання
Визначити зміни, що відбулися у наркосцені України за п’ять років (з 
2013 по 2017 р.) та  вживанні ін‘єкційних наркотиків за останні 30 днів. 

Методологія 
Дослідження передбачало вторинний аналіз даних інтегрованих біопо-
ведінкових досліджень серед ЛВІН у 2013 (N = 9502), 2015 (N = 9408) та 
2017 (N = 10076) роках, які були проведені в усіх регіонах України. 

Термін проведення: 2020 рік. 

Ключові результати
Опіати залишаються найбільш популярними наркотиками в Україні, 
хоча частка стимуляторів значно збільшилася за останні п’ять років. 
Одночасне вживання одного конкретного типу наркотику (виключно 
опіати або виключно стимулятори) постійно скорочується. Частка 
ЛВІН, які практикують змішане вживання наркотиків, збільшилася 
вдвічі за останні п’ять років, що пов’язано передусім з переважанням 
частки неін’єкційних наркотиків. 

Опіати

86,1

2013

ЛВІН за типом наркотиків, які вживались 
за останні 30 днів, % 
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стимулятори

88,2 87,6

30,4 31,2 34,0

5,0 1,2 3,5
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Стимулятори Інші

Використання наркотиків на основі маку було стабільним (на рівні 
80%) до 2015 року та знизилося до 59% у 2017 році. Водночас зро-
стає популярність вуличного метадону (з 9,2% у 2013 р. до 21,1% у 
2017 р.). Помітні зміни спостерігаються і на ринку стимуляторів – 
вживання метамфетаміну скорочується, натомість амфетаміну зро-
стає (з 6% до 20% у 2017 р.). Вживання так званих «солей», які попу-
лярні у сусідніх Росії та Білорусі, було на рівні 1% до 2015 року і 
зросло до 4,3% у 2017 році. 

Ін’єкційне вживання опіатів протягом останніх 30 днів, % 

Екстракт опію в 
рідкому стані 

("ширка", "чорна")

79,0 77,6 59,0

Дезоморфін 
("крокодил", 

"електроширка")

7,4 4,0 2,2

Вуличний 
метадон

9,2 11,9 21,1

Героїн

4,7 1,6 0,9

Трамадол/
трамал

1,4 0,5 0,5

Вуличний 
бупренорфін

3,3 6,7 9,6

2013 2015 2017

Використання різних 
типів наркотиків за 
останні 30 днів, %
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Профіль осіб, втрачених для 
подальшого спостереження (lost to 
follow-up) на основні даних OCF+CITI 
за 2019 рік
Аналіз проведено у межах проєкту «Удосконалення каскаду лікування 
ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлен-
ня нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ 
«Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної інформації 
в Україні», що впроваджується МБФ «Альянс громадського здоров’я» за 
фінансування Центрів контролю та профілактики захворювань США 
(CDC), в рамках Надзвичайного плану Президента США для надання 
допомоги у зв’язку зі СНІДом (PEPFAR).

Актуальність

Метою більшості проєктів з виявлення та супроводу людей, які живуть 
з ВІЛ (ЛЖВ), є пошук недіагностованих випадків ВІЛ. ЛЖВ, які раніше 
були зареєстровані у Центрах СНІДу, але так і не розпочали антире-
тровірусну терапію (АРТ), або ті, хто припинив лікування з тих чи інших 
причин, – є менш цікавими кейсами, оскільки не вважаються індикато-
рами успішності роботи з ЛЖВ. Разом з тим, категорія так званих 
«втрачених для подальшого спостереження» осіб зацікавлена 
у підтримці та лікуванні, оскільки вони продовжують звертатися до 
тематичних проєктів. Цілі ЮНЕЙДС до 2030 року «95–95–95» передба-
чають, що 95% ЛЖВ, які знають про свій ВІЛ-позитивний статус, отри-
муватимуть лікування. Утримання ЛЖВ на цьому етапі каскаду та 
розуміння підгруп тих, хто має більшу ймовірність відірватися від 
лікування, є вкрай важливими для досягнення других 95%. 

Завдання
Описати соціально-демографічний профіль ЛЖВ, які втрачені для 
подальшого спостереження, та надати рекомендації щодо можливо-
стей проєктів працювати з цією категорією (на прикладі OCF+CITI 
проєкту). 

Методологія 

Дослідження передбачало вторинний аналіз доступних програмних 
даних – даних проєктів OCF та CITI за 2019 рік (усі ВІЛ-позитивні клієн-
ти, які були охоплені проєктом протягом вказаного року). 

Загальна вибірка склала 3972 клієнти проєкту OCF+CITI, з них 465 
(11,7%) були раніше зареєстровані у Центрі СНІДу, але не отримували 
АРТ, та 175 (4,1%) – отримували АРТ, але припинили лікування раніше. 
Іншими словами, 16,1% ВІЛ-позитивних клієнтів у 2019 році були «втра-
чені для подальшого спостереження» (640 осіб). 

Обмеження аналізу. У межах даного аналізу під ЛЖВ, що були втра-
чені для спостереження, розуміють тих, які були раніше втрачені, але 
охоплені через проєкт. Інформація про ЛЖВ, які відірвалися від лікуван-
ня та не були залучені до проєкту, відсутня. OCF+CITI мають обмеження 
щодо участі LTFU в якості клієнтів, тому не охоплюють всіх представ-
ників групи. З одного боку, це обмежує можливість описати всю цільову 
групу, з іншого – аналіз фокусується на тій підгрупі, на яку реально 
вийти через проєкти виявлення ВІЛ-інфекції. 

Термін проведення: 2020 рік. 

Ключові результати
89,2% ЛЖВ, які відірвалися від лікування, під час участі у проєктах з 
виявлення ВІЛ коректно вказують свій статус щодо досвіду прийому 
АРТ, а 77,1% – щодо обліку в Центрах СНІДу. Втім необхідно покра-
щувати первинний скринінг під час першого тестування на ВІЛ у 
межах проєктів і детально уточнювати інформацію про досвід клієнта 
щодо лікування ВІЛ.

Більше шансів знайти ЛЖВ, втрачених для спостереження раніше, 
серед осіб середнього віку, з досвідом ув’язнення. Відтак здійснюва-
ти пошук ЛЖВ, які відірвалися від лікування, та спрямовувати додат-
кові зусилля з утримання в лікуванні є доцільним серед середньої 
вікової групи. Налагодження процесу супроводу ув’язнених і перена-30



правлення їх до НУО після виходу з установ відбування покарання може 
мінімізувати ризики втратити ЛЖВ на кожному наступному етапі каска-
ду лікування. Під час пошуку тих ЛЖВ, які раніше припинили лікування, 
та підтримки тих, хто лікується зараз, доцільно фокусуватися на регіо-
нальних містах більше, ніж на обласних центрах. ЛЖВ мають більше 
можливостей «загубитися» у районних містах, що ймовірно пов’язано з 
меншою кількістю проєктів з догляду та підтримки в них. 

Шанси знайти ЛЖВ, які відірвалися від лікування
Характеристика

Ймовірність 
бути LTFU 
вище серед:

30-34 роки (реф.: до 24 включно) 2,230 (1,099-4,522)

35-39 років (реф.: до 24 включно) 2,736 (1,359-5,508)

40-44 роки (реф.: до 24 включно) 2,528 (1,277-5,218)

45-49 років (реф.: до 24 включно) 2,100 (1,015-4,345)

Наявність досвіду ув’язнення 
(реф.: відсутність досвіду) 1,450 (1,174-1,791)

СШ (ДІ)

* 

Ймовірність 
бути LTFU 
нижче серед:

Партнер по вживанню 
наркотиків-рекрутер 
(реф.: знайомий, друг), для ЛВІН 

0,555  (0,424-0,726)

Обласний центр (реф.: інше  місто)0,729 (0,595-0,895)

* 

Ймовірність 
бути LTFU не 
залежить від: 

Чоловіча стать (реф.: жіноча) 0,914 (0,769-1,085)

Вікова група 25-29 років 
(реф.: до 24 включно)

1,704 (0,806-3,604)

Вікова група старше 50 
(реф.: до 24 включно)

1,853 (0,897-3,828)

Одружений (реф.: не одружений, 
розлучений, вдівець)

1,018 (0,823-1,261)

Приналежність до ЛВІН (реф.: 
інші групи)

1,515 (0,876-2,619)

Приналежність до партнерів ЛВІН 
(реф.: інші групи)

1,260 (0,712-2,232)

Статевий партнер або чоловік-ре-
крутер (реф.: знайомий, друг)

1,094 (0,762-1,572)

*СШ – співвідношення шансів, ДІ – довірчий інтервал 

Причини не починати АРТ у межах проєкту
(N = 419, серед тих, хто не отримав АРТ 

на кінець 2019 року, %)

29,6Зв’язок з клієнтом втрачено (n = 124)

23,2Інформація відсутня, клієнт продовжує участь у кейс-менеджменті (n = 97)

Незважаючи на те, що ЛЖВ, які раніше були втрачені для спостере-
ження, не потрібно проходити через етапи підтверджувального 
тестування, реєстрації у Центрі СНІДу, їм необхідно мати більше часу 
для початку АРТ знову. Наприклад, особи, які були виявлені як 
ВІЛ-позитивні у проєкті OCF, розпочинають лікування переважно 
через 14 днів після отримання першого позитивного результату 
тесту на ВІЛ; ВІЛ-позитивні особи, які були зареєстровані в Центрі 
СНІДу, але так і не розпочали лікування раніше, – через 21 день, а ті 
ЛЖВ, які отримували АРТ, але відірвалися від лікування, – через 59 
днів після виявлення у проєкті. Поясненням цього може бути менша 
вмотивованість (якщо вчасно не почали або не продовжили лікуван-
ня), а також гірший стан здоров’я та супутні захворювання, що 
розвинулися за період відриву від лікування. Вчасна ідентифікація 
ЛЖВ як «втраченого» може прискорити проходження кожного 
наступного етапу лікування та дає змогу планувати зусилля з дове-
дення клієнта проєкту до АРТ. 

Шанси повторно втратити зв’язок із раніше «втраченим» ЛЖВ учет-
веро вищі, ніж з новим клієнтом  (3,998 (ДІ: 2,556–6,253). Відтак 
потрібно докладати більше зусиль, аби зберегти їх в якості клієнтів 
проєкту та довести до лікування. Збір детальної контактної інформа-
ції дає можливість підтримувати зв’язок та забезпечувати успішне 
завершення участі ЛЖВ у проєктах. 

9,8Смерть клієнта (n = 41)

8,1Інша причина (n = 34)

7,2Порушення умов супроводу (n = 30)

6,9Перенаправлення клієнта в стаціонар для лікування ТБ (опортуністів) (n = 29)

6,4Зміна клієнтом місця проживання (n = 27)

4,3Відмова клієнта від послуг кейс-менеджменту (n = 18)

2,4Відмова клієнта приймати АРТ (n = 10)

1,9Ув’язнення клієнта (n = 8)

0,2Рішення лікаря не призначати АРТ (n = 1)31
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