Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні станом на 01.07.2018 р.*
За період 1987-2018 (6 міс.) рр.* в Україні офіційно зареєстровано 324 434
випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 106 642 випадків
захворювання на СНІД та 46 579 випадків смерті від захворювань, зумовлених
СНІДом.
За даними сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ в Україні,
за 6 місяців 2018 р. обстежено на ВІЛ-інфекцію 1 248 044 громадян України
проти 1 220 385 за 6 місяців 2017 р. Кількість ВІЛ-позитивних результатів за
6 місяців 2018 р. зменшилась до 10 989 проти 11 665 за аналогічний період 2017
року.
Поширеність ВІЛ серед громадян України (код 100) склала 0,88% проти
0,96% за 6 місяців 2017 року. Найвища поширеність ВІЛ встановлена серед
таких контингентів осіб, які обстежувались на ВІЛ-інфекцію:
- особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими особами (код 101)
(10,7%);
- особи, які перебували у місцях позбавлення волі (код 112) (3,04%);
- особи, обстежені анонімно (код 114) (1,8%);
- особи з клінічними ознаками захворювань (код 113) (1,8%);
- ЛВІН (код 102) (1,09%).
Поширеність ВІЛ серед іноземців та осіб без громадянства (код 200)
становила за 6 місяців 2018 р. 0,6% та зменшилась проти показника
відповідного періоду 2017 р. (0,8%).
За 6 місяців 2018 р. в Україні відмічається зменшення кількості
зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян – взято на облік 8 816 ВІЛінфікованих осіб, що на 0,6% нижче, ніж за аналогічний період 2017 р. (8 871
осіб). Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в країні знизився на 0,5% та
склав 20,8 на 100 тис. населення проти 20,9 у відповідний період 2017 р.
Перевищують показник по країні рівні захворюваності на ВІЛ- інфекцію
Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської,
Херсонської, Чернігівської областей та м. Києва.
Суттєве зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 6 міс. 2018 р., проти
відповідного періоду 2017 р., зареєстровано у Чернівецькій (темп приросту
+42,8%), Рівненській (темп приросту +25,5%), Вінницькій (темп приросту
+22,0%), Закарпатській (темп приросту +18,5%), Хмельницькій (темп приросту
+16,1%) областях.
У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед осіб з уперше в житті
встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції продовжує зростати частка осіб із
статевим (гомо- та гетеросексуальним) шляхом інфікування ВІЛ. За 6 місяців
2018 р. цей показник досяг 65,7% проти 63,7% за відповідний період минулого
року та 59,8% за 6 міс 2016 року. Частка осіб, які інфікувались ВІЛ унаслідок
введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом, становила 21,0% проти
22,0% у минулому році та 22,2% за 6 міс 2016 року. Актуальність даного шляху
зберігається у Харківській,
Київській, Черкаській, Івано-Франківській,
Дніпропетровській областях та у м. Києві.

Протягом першого півріччя 2018 р. зареєстровано 4 438 нових випадків
СНІДу, у порівнянні з 4 687 випадками за відповідний період минулого року.
Рівень захворюваності на СНІД в країні склав 10,5 на 100 тис. населення
проти 11,0 за 6 місяців 2017 р.
Зростання рівнів захворюваності на СНІД за 6 місяців 2018 р. проти
відповідних показників за аналогічний період минулого року відбулось у
12 регіонах, найвищі темпи зростання зареєстровано у Чернівецькій
(темп приросту +141,1%),
Рівненській (темп приросту +42,6%), та
Закарпатській (темп приросту +40,3%) областях. Перевищують показник по
Україні рівні захворюваності на СНІД Одеської, Дніпропетровської, Донецької,
Миколаївської, Херсонської областей.
У 13 регіонах країни за 6 місяців 2018 р. зареєстровано зниження
захворюваності на СНІД, у порівнянні з відповідними показниками минулого
року. Найбільш суттєво захворюваність на СНІД знизилась у Запорізькій та
Івано-Франківській областях (-34,9% та -33,8%, відповідно).
За 6 місяців 2018 р. зареєстровано 1 571 випадків смерті від СНІДу проти
1 496 випадків за відповідний період минулого року. Показники смертності від
СНІДу становили 3,8 та 3,5 на 100 тис. населення, відповідно. Темп зростання
показника смертності від СНІДу склав +9,3%.
Збільшення регіональних показників смертності від СНІДу, у порівнянні з
відповідними показниками минулого року, відмічається у 12 регіонах. Високі
темпи приросту показника смертності від СНІДу зареєстровано у Вінницькій
(+170,7%), Чернівецькій (+105,2%), Кіровоградській (+78,3%), Рівненській
(+72,2%), Одеській (+31,3%) областях.
Показники смертності від СНІДу у Дніпропетровської, Донецької, Київської,
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областей та м. Києва перевищують
показник по Україні.
Основною причиною смерті у хворих на СНІД залишається коінфекція
ТБ/ВІЛ, яка протягом першого півріччя 2018 р. стала причиною смерті у
кожному другому випадку смерті від СНІДу (801 померлих; 51,0% від загальної
кількості померлих від СНІДу – 1571 хворих).
Станом на 01.07.2018 р., у ЗОЗ служби СНІДу під медичним наглядом
перебувало 144 268 ВІЛ-інфікованих громадян України, з них 45 792 хворих з
діагнозом СНІД. Показник поширеності ВІЛ-інфекції становив 340,1 на 100 тис.
населення що на 2,1% вище показника за відповідний період минулого року
(333,3). Показник поширеності СНІДу становив 108,0 на 100 тис. населення та
зріс проти показника відповідного періоду минулого року (98,1) на 4,5%.
Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались в Одеській (914,2 на
100 тис. населення), Дніпропетровській (851,3), Миколаївській (780,5),
Київській (429,5), Херсонській (421,5), Чернігівській (403,9), Донецькій
(330,8) областях та у м. Києві (467,2).
*без урахування статистичних даних АР Крим з 2014 року та частини території
проведення антитерористичної операції з 2015 року

