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До дня боротьби з синдромом набутого імунодефіциту (СНІДом) 
 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом вперше відзначався 1 грудня 
1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, після того, 
як на зустрічі міністрів охорони здоров’я всіх країн прозвучав заклик до 
соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД. 
Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – звернути увагу 
суспільства на цю проблему. 

За даними Київського міського центру профілактики та боротьби 
зі СНІДом та опортуністичними інфекціями на кінець 2017р. на 
диспансерному обліку перебувало 12840 громадян України з діагнозом 
вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), з яких 2799 – хворі на СНІД. 

Незважаючи на широкомасштабне впровадження антивірусної терапії, 
ВІЛ-інфекція у 2017р. забрала життя 374 хворих, які перебували на обліку. 

За 9 місяців 2018р. у місті щоденно реєструвалося в середньому  
5 випадків інфікування на ВІЛ, з яких один випадок СНІДу. 

У 2017р., порівняно з 2016р., показник захворюваності 
на ВІЛ-інфекцію на 100 тис. населення міста збільшився на 4 особи і 
становив 60 осіб. Відповідний показник захворюваності на СНІД, 
зменшився на 1 особу і становив 18 осіб. 

Крім того у 25 іноземних громадян виявлено ВІЛ-інфекцію,з яких 10 – 
хворі на СНІД. 

Вікова структура зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб свідчить 
про те, що ВІЛ-інфекція вражає найбільш працездатну та репродуктивну 
вікову групу населення та дітей. У 2017р. найбільша кількість  
ВІЛ-інфікованих, узятих під нагляд з уперше в житті встановленим 
діагнозом, знаходилася у віці 25–49 років – 1297 осіб, або 75,2% від 
загальної кількості та діти (0–14 років) – 193 особи (11,2%). 

Переважна більшість осіб, узятих під нагляд протягом 2017р. з 
уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція (незалежно від стадії 
захворювання), була інфікована статевим шляхом (58,8% від загальної 
кількості осіб) та внаслідок уведення наркотичних речовин ін’єкційним 
шляхом (29,9% відповідно). 

Загрозливим є поширення інфекції серед жінок, що призводить до 
зростання ризику інфікування народжених ними дітей. Частка  
ВІЛ-інфікованих жінок, що перебували на обліку на кінець 2017р. 
становила 40,1%, з них 16,5% – хворі на СНІД. 

За даними сероепідеміологічного моніторингу поширення  
ВІЛ-інфекції за 9 місяців 2018р. було обстежено 218,2 тис. осіб. Серед 
обстежених, у 2845 осіб було підтверджено ВІЛ-інфекцію, а з 49,4 тис. 
обстежених вагітних, 87 осіб узято на диспансерний облік до Київського 
міського Центру профілактики та боротьби зі Снідом та опортуністичними 
інфекціями. 
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