Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
станом на 01.10.2016 року1
За період 1987-2016 (9 міс.) рр. серед громадян України зареєстровано 292 153
ВІЛ-інфіковані особи, у тому числі 90 095 випадків захворювання на СНІД та
40 554 випадки смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.
Станом на 01.10.2016 р., у ЗОЗ служби профілактики та боротьби зі СНІДом під
медичним наглядом перебувало 132 714 ВІЛ-інфікованих громадян України, з
них 37 912 хворих з діагнозом СНІД. Показник поширеності ВІЛ-інфекції
становив 312,4 на 100 тис. населення та на 4,6% був вище інтенсивного
показника за відповідний період минулого року (298,7). Показник поширеності
СНІДу становив 89,2 на 100 тис. населення та зріс проти показника
відповідного періоду минулого року (77,4) на 15,3%.
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Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались у Одеській
(865,8 на 100 тис. населення), Дніпропетровській (797,5), Миколаївській (713,8),
Херсонській (392,7) областях та м. Києві (432,6) (рис. 1).
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Рисунок 1. Поширеність ВІЛ-інфекції та СНІДу за даними медичного нагляду
по регіонах України станом на 01.10.2016 р. (в показниках на 100 тис.
населення)
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Офіційні дані про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені ВІЛ, по Україні не містять статистичні дані
тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь з 2014 року та частини території проведення
антитерористичної операції з 2015 року.

За 9 місяців 2016 р. в Україні відмічається незначне зростання кількості
зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян – взято на облік 11 795 ВІЛінфікованих осіб, що на 1% більше, ніж за аналогічний період 2015 р. (11 680
осіб). Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в країні зріс на 1,4% та склав 27,6
на 100 тис. населення проти 27,2 у відповідний період 2015 р. (рис. 2).
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Рисунок 2. Захворюваність на ВІЛ-інфекцію по регіонах України за 9 місяців
2015 р. та 9 місяців 2016 р. (в показниках на 100 тис. населення)
Перевищують середній показник по країні рівні захворюваності на ВІЛінфекцію у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Київській,
Херсонській, Черкаській областях та м. Києві.
У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед осіб з уперше в житті
встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції частка осіб із статевим (гомо- та
гетеросексуальним) шляхом інфікування ВІЛ зросла (темп приросту +1,4%). За
9 місяців 2016 р. цей показник досяг 60,2% проти 59,4% за відповідний період
минулого року. Зокрема, питома вага осіб, інфікованих гомосексуальним
шляхом, склала за 9 місяців 2016 р. 2,7% проти 2,2%, відповідно (темп
приросту +19,5%). Частка осіб, які інфікувались ВІЛ унаслідок введення
наркотичних речовин ін’єкційним шляхом, зросла та склала 21,7% проти 21,0%
у минулому році (темп приросту +3,4%).

Протягом 9 місяців 2016 р. зареєстровано 6 050 нових випадків СНІДу проти
6 237 випадків за відповідний період минулого року (темп зниження -3,0%).
Рівень захворюваності на СНІД в країні склав 14,2 на 100 тис. населення та
знизився на 2,6% проти показника відповідного періоду 2015 р. (14,5).
У 13 регіонах за 9 місяців 2016 р. зареєстровано зниження рівнів
захворюваності на СНІД, у порівнянні з відповідними показниками минулого
року. Найбільш суттєво захворюваність на СНІД знизилась у Вінницькій,
Кіровоградській, Полтавській, Чернівецькій областях. Значне зниження даного
показника за 9 місяців 2016 р. у Луганській області обумовлене відсутністю
даних від частини території проведення АТО. Зниження захворюваності на
СНІД у Івано-Франківській області зареєстровано внаслідок некоректного
звітування.
Зростання рівнів захворюваності на СНІД за 9 місяців 2016 р. проти
відповідних показників за аналогічний період минулого року відбулось у 11
регіонах. Перевищують середній показник по Україні показники
захворюваності на СНІД Одеської, Дніпропетровської, Миколаївської,
Київської, Запорізької, Чернігівської та Черкаської областей.
За 9 місяців 2016 р. зареєстровано 2 097 випадків смерті від СНІДу проти 2 168
випадків за відповідний період минулого року (темп зниження -3,3%).
Показники смертності від СНІДу становили 4,9 та 5,1 на 100 тис. населення,
відповідно. Темп зниження показника смертності від СНІДу склав -2,9%.
Разом з тим, у 12 регіонах відмічається збільшення регіональних показників
смертності від СНІДу, у порівнянні з відповідними показниками минулого
року. Високі темпи приросту показника смертності від СНІДу зареєстровано у
Донецькій (+30,5%), Київській (+25,9%), Кіровоградській (+28,1%), Рівненській
(+23,5%), Сумській (+228%) та Херсонській (+49%) областях. Показники
смертності від СНІДу Дніпропетровської, Донецької, Запорізької,
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Чернігівської областей
перевищують середній показник по Україні.
Аналіз причин смерті ВІЛ-інфікованих осіб за 9 місяців 2016 р. показав, що
серед усіх 3 453 померлих, найбільше хворих (2 157 померлих; 62,5%) померло
за причинами, безпосередньо пов’язаними з ВІЛ-інфекцією, з них 97,2% (2 097
осіб) померли від СНІДу.
Серед інших летальних випадків, не пов’язаних з ВІЛ-інфекцією (1273
померлих; 36,9%): внаслідок ТБ, не пов’язаного з ВІЛ-інфекцією (63 випадки;
5%), від вірусних гепатитів В/С та цирозу печінки вірусної етіології (203;
15,9%), внаслідок інших захворювань (803; 63,1%) та інших причин (204; 16%).
Причини смерті 23 померлих (0,6%) залишились невідомими.
Основною ко-інфекцією та причиною смерті у хворих на СНІД залишається ТБ,
який протягом 9 місяців 2016 р. став причиною смерті у кожному другому
випадку смерті від СНІДу (1 045 померлих; 50% від кількості померлих від
СНІДу).
Частка ЛВІН серед померлих осіб з ВІЛ-позитивним статусом склала 41,8%.
Померло 40 дітей з діагнозом ВІЛ-інфекції віком до 14 років.

