Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні станом на 01.10.2017 р.*
За період 1987-2017 (9 міс.) рр серед громадян України зареєстровано 310 680
ВІЛ-інфікованих осіб, у тому числі 99 694 з діагнозом СНІДу, 43 958 випадків
смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.
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Станом на 01.10.2017 р., у ЗОЗ служби СНІДу під медичним наглядом
перебувало 139 394 ВІЛ-інфікованих громадян України, з них 42 666 хворих з
діагнозом СНІД. Показник поширеності ВІЛ-інфекції становив 329,6 на 100 тис.
населення та на 5,5% був вище інтенсивного показника за відповідний період
минулого року (312,4). Показник поширеності СНІДу становив 100,9 на 100
тис. населення та зріс проти показника відповідного періоду минулого року
(89,2) на 13,1%. Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались у
Одеській (876,4 на 100 тис. населення), Дніпропетровській (841,6),
Миколаївській (767,4), Херсонській (416,2), Київській (396,8), Чернігівській
(390,2) областях та у м. Києві (435,6) (рис.).
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Рисунок. Поширеність ВІЛ-інфекції та СНІДу за даними медичного
нагляду по регіонах України станом на 01.10.2017 р.
За 9 місяців 2017 р. в Україні відмічається зростання кількості зареєстрованих
ВІЛ-інфікованих громадян – взято на облік 13 256 ВІЛ-інфікованих осіб, що на
12,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 р. (11 795 осіб). Рівень
захворюваності на ВІЛ-інфекцію в країні зріс на 12,9% та склав 31,2 на
100 тис. населення проти 27,6 у відповідний період 2016 р.
Перевищують середній показник по країні рівні захворюваності на ВІЛінфекцію Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської,
Одеської, Херсонської, Чернігівської областей та м. Києва.

Суттєве зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 9 міс. 2017 р., проти
відповідного періоду 2016 р., зареєстровано у Вінницькій (темп приросту
+40,0%), Дніпропетровській (+44,7%), Кіровоградській (+40,7%) та
Хмельницькій (+36,2%) 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 9 місяців
2017 р. цей показник досяг 63,5% проти 60,2% за відповідний період минулого
року. Частка осіб, які інфікувались ВІЛ унаслідок введення наркотичних
речовин ін’єкційним шляхом, становила 21,5%.
Протягом 9 місяців 2017 р. зареєстровано 6 797 нових випадків СНІДу, у
порівнянні з 6 050 випадками за відповідний період минулого року. Рівень
захворюваності на СНІД в країні зріс на 12,8% та склав 16,0 на
100 тис. населення проти відповідного показника за 9 місяців 2016 р. (14,2).
Зростання рівнів захворюваності на СНІД за 9 місяців 2017 р. проти
відповідних показників за аналогічний період минулого року відбулось у 14
регіонах, найвищі темпи зростання зареєстровано у Херсонській та Львівській
областях (+74,7% та +53,4%, відповідно). Перевищують середній показник по
Україні
показники
захворюваності
на
СНІД
Дніпропетровської,
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. У
Тернопільській та Чернівецькій областях зареєстровано суттєве зниження
захворюваності на СНІД (-61,3% та -41,8%, відповідно).
За 9 місяців 2017 р. зареєстровано 2 248 випадків смерті від СНІДу проти
2 097випадків за відповідний період минулого року. Показники смертності від
СНІДу становили 5,3 на 100 тис. населення та 4,9, відповідно. Темп зростання
показника смертності від СНІДу склав 7,7%.
Збільшення регіональних показників смертності від СНІДу, у порівнянні з
відповідними показниками минулого року, відмічається у 16 регіонах країни.
Високі темпи приросту показника смертності від СНІДу зареєстровано у
Закарпатській (55,6%), Одеській (60,7%), Сумській (62,9%), Харківській
(39,8%) областях та м. Києві (38,1%).
Показники смертності від СНІДу Дніпропетровської, Донецької, Запорізької,
Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областей та м. Києва
перевищують середній показник по Україні.
Основною ко-інфекцією та причиною смерті у хворих на СНІД залишається ТБ,
який протягом 9 місяців 2017 р. став причиною смерті у кожному другому
випадку смерті від СНІДу (1 145 померлих; 50,9% від кількості померлих від
СНІДу).
*без урахування статистичних даних АР Крим з 2014 року та частини території
проведення антитерористичної операції з 2015 року

