
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК  

щодо формування та реалізації місцевих політик у сфері протидії  

туберкульозу та ВІЛ/СНІДу (Житомирська область) 

 

1. Аналіз ситуації станом на квітень 2018 року 

Незважаючи на те, що Житомирська область належить до регіонів з середнім рівнем 

поширеності ВІЛ-інфекції, інтенсивність розвитку епідемічного процесу зростає. На 

Житомирщині близько 70 відсотків осіб знають свій позитивний ВІЛ-статус  і звертається до 

медичного закладу; лише 50 відсотків людей, які живуть з ВІЛ, отримують антиретровірусне 

лікування; високими є  відсоток позитивних результатів на тестування ВІЛ-інфекції серед 

донорів крові, насамперед первинних та серед ВІЛ-позитивних вагітних. До медичного 

закладу звертаються пізно – на 3-4 стадіях захворювання. Серологічні обстеження на 

наявність антитіл до ВІЛ здійснюються в межах скринінгових досліджень, які носять 

багатоетапний характер (первинні та підтверджуючі) та спрямовані як на виявлення випадку 

інфікування ВІЛ, так і для оперативного прогнозування поширення ВІЛ. 

У 2016 році обстежено на ВІЛ-інфекцію 61382 жителя області, проти 65047 у 2015р. та 

67911 у 2014р. Кількість позитивних результатів обстежень за останні три роки фактично 

залишається на одному рівні та становить у 2016р. – 641, у 2015р. – 659 та у 2014р. – 653. 

Поширеність ВІЛ за кодом 100 (громадяни України) становить 1,0%. 

Найвищі рівні інфікованності ВІЛ у 2016 році виявлені при обстежені контингентів за 

кодом 101 − особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими (18,2%), за кодом 112 – 

особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, у тому числі слідчих ізоляторах (40,6%). 

У структурі позитивних результатів тестування на ВІЛ-інфекцію у 2016р., як і в 

попередні роки найбільша частка припадає на осіб, виявлених за такими кодами обстеження 

на наявність антитіл до ВІЛ: 

код 113 – особи, які мають захворювання, симптоми та синдроми, при яких 

пропонуються послуги з консультування і тестування при зверненні за медичною допомогою 

в ЗОЗ (22,4%); 

код 116 – обстежені за власною ініціативою (10,9%); 

код 102 – споживачі ін’єкційних наркотиків (9,2%); 

код 105 – особи з ризиковою статевою поведінкою (9,9%); 

код 101 – особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими особами (6,7). 

Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-

інфекцію, насамперед для УГ, на сьогодні залишається одним з пріоритетних завдань 

протидії поширенню епідемії ВІЛ-інфекції.  

У 2016 році в області відмічається незначне зниження кількості зареєстрованих ВІЛ-

інфікованих осіб – під медичний нагляд взято 455 осіб. У віковій структурі ВІЛ – 

інфікованих осіб на протязі останніх чотирьох років переважає вікова група 30-39 років, яка 

до загальної кількості зареєстрованих становить – 38,2 %.  

Обстежено на ВІЛ-інфекцію 61382 громадяни України жителя області Кількість 

позитивних результатів обстежень за останні три роки фактично залишається на одному 

рівні та становить у 2016р. – 641. Поширеність ВІЛ за кодом 100 (громадяни України) 

становить 1,0%.  

Рівень інфікованності ВІЛ серед вагітних в області за результатами первинного 

тестування (код 109.1) у 2016 році збільшився і становить 0,36%. Статевим шляхом 

інфікувалося 60,0% осіб; парентеральним при введенні ін’єкційних наркотиків – 19,1% ; від 

ВІЛ інфікованої матері до дитини – 20,6%.  

Станом на 01.01.2017 року під диспансерним наглядом в області перебувало 866 хворих 

на СНІД, поширеність становить 69,4 на 100 тис. нас. У 2016 році зареєстровано вперше 205 

випадків СНІДу, захворюваність становить 16,5 на 100 тис. нас. Діагноз ВІЛ-інфекції та 

СНІДу встановлено одночасно у 130 випадках, що складає 36,1%. Серед хворих на СНІД, які 

перебувають під медичним наглядом, частка СІН становить 40,6%,  



Показник смертності від СНІДу збільшився у 2016 році у порівнянні з 2015 роком на 

0,1% і становить 7,0 на 100 тис. нас. По області отримують ВААРТ на 01.01.2017р. – 1557 

осіб (100% від плану), із них, за кошти: ДБ – 828 осіб. 

Висновки: 

50,8 % осіб, виявлених за даними сероепідеміологічного моніторингу, не охоплені медичним 

спостереженням; 

За даними рутинного епідеміологічного нагляду 2016р., серед нових випадків ВІЛ 

переважають чоловіки (60,4%) та особи старше 30 років (60,0%), відмічається зменшення 

кількості ВІЛ-інфікованих у віковій категорії 18 – 24 роки з 15,0% в 2010р. до 7,4% в 2016 

році; 

Відсоток осіб, які проживають у сільській місцевості, від загальної кількості вперше 

зареєстрованих хворих на ВІЛ-інфекцію протягом 2009-2016рр. збільшився з 22,0% до 33,0%. 

ВІЛ-інфекція продовжує поширюватися серед загального населення за рахунок збільшення 

кількості інфікованих статевим шляхом, питома вага якого в 2016 році становить 60,0% 

Аналіз профілактичних ВІЛ-послуг для людей, які вживають ін’єкційні наркотики. 

Серед ключових заходів регіональної програми стосовно забезпечення профілактики 

ВІЛ серед представників КГН щодо інфікування ВІЛ та їхніх сексуальних партнерів є 

надання ЛВІН комплексних профілактичних послуг, рекомендованих ВООЗ та об’єднаною 

програмою ООН з урахуванням кращого світового досвіду, на базі НУО, мобільних пунктів 

та амбулаторій, аптек. Так, запланований Програмою показник такого охоплення у 2016 р. 

становив 2632 особи, а реально протягом цього ж року було охоплено 3273 особи, що на 24% 

більше від запланованого, але складає лише 65,5% від оціночного числа ЛВІН. Аналогічна 

ситуація простежується і у 2017 році. У Програмі також передбачене забезпечення ЛВІН 

послугами ЗПТ, включаючи заклади системи виконання покарань, зокрема очікувалось, що 

протягом 2016 р. буде охоплено 388 осіб, реальний показник склав 328 осіб, а протягом 

20167 р. при плані у 430 осіб послуги отримало 366, що протягом обох років на 15% менше 

від запланованого. Окремі заходи Програми передбачають 100% забезпечення 

безперешкодного доступу ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, які вживають ін’єкційні нар- 

котики, до реабілітаційних програм, ЗПТ та їх соціальний супровід.  

Протягом 2012–2017 рр. у 8 разів зросла кількість ЛВІН (код 102), охоплених 

тестуванням на ВІЛ-інфекцію (у 2012 р. – 437, у 2017р. – 3692 осіб). При цьому, кількість 

осіб, які отримали позитивний результат підтверджувального тестування на ВІЛ серед ЛВІН 

(код 102), коливається від 122 або 21% від загальної кількості осіб з позитивним результатом 

тестування на ВІЛ у звітному році (2009 р.) до 59 або 11% (2017 р.). 

За період 2009 – 2016 рр. зареєстровано семикратне зменшення рівня виявлення ВІЛ-

інфекції серед ЛВІН (2009 р. – 10,5%, 2016 р. – 1,5%). Зменшилася і поширеність її за даними 

біоповедінкових досліджень (2009 р. – 25,3%, 2011 р. – 19%,, 2013 р. – 18,9%, 2015 р. – 1 

5,9%). 

Незважаючи на зменшення поширеності ВІЛ серед ЛВІН, за результатами 

біоповедінкових досліджень щороку зростає кількість ВІЛ-позитивних осіб старших 15 років 

з парентеральним шляхом інфікування, які перебувають під МН. Кумулятивна чисельність 

ЛВІН, які перебувають під МН зросла з 771 випадків (2009 р.) до 1031 (2017 р.). 

Практично без динаміки залишається частка осіб з позитивним результатом тестування 

на ВІЛ з числа ЛВІН (код СЕМ – 102) серед загальної кількості осіб з позитивним резуль- 

татом тестування на ВІЛ (2009 р. – 10,6%; 2016 р. – 11%). 



Знижується відсоток ЛВІН з позитивним результатом тестування на ВІЛ від 

протестова- них ЛВІН у НУО (2013 р. – 5,3%, 2014 р. – 5,2%, 2015 р. – 1,1%, 2016 р. – 0,9%). 

Висновки: 

• ЛВІН, все ще залишаються групою, яка має найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції. 

• Впроваджені профілактичні ВІЛ-послуги для ЛВІН призводять до позитивних змін щодо 

зниження захворюваності та зниження парентерального шляху інфікування, але при цьому 

показник поширеності ВІЛ серед ЛВІН залишається високим. 

• Спостерігається стійке зменшення кількості ЛВІН серед знятих з обліку з причини смерті, 

що пов’язане з активним залученням даної цільової групи до програм ЗПТ та АРТ. 

 

2. Місцеві політики (нормативно-правове підґрунтя) для забезпечення сталості 

послуг профілактики.   

Основні нормативно-правові акти, що регламентують формування та реалізацію 

місцевої політики у сфері протидії ВІЛ/СНІДу: 

1. Рішенням 31 сесії Житомирської обласної̈ ради від 28 травня 2015 року була 

затверджена Регіональна цільова  соціальна програма протидії̈ ВІЛ-інфекції̈/СНІДу 

на 2015-2018 роки (далі Програма) з загальним обсягом фінансування – 59290702 грн., 

в тому числі за рахунок державного бюджету - 41747825 грн., з ресурсів місцевих 

бюджетів – 11132382 грн., з гранту Глобального фонду – 6402495 грн. Бюджетом 

Програми у 2018 році передбачені кошті в сумі 579876 грн на забезпечення надання 

профілактичних послуг ЛВІН Житомирської області. 
2. За інформацією управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації, 

відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року 

№248-р «Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії 

туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 

20120 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» були розроблений 

проект розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації, яким мала була 

затверджена регіональна Стратегія забезпечення сталої відповіді на епідемії 

туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 

2020 року. Планом заходів щодо реалізації Регіональної Стратегії мав бути 

передбачений поступовий перехід від донорського фінансування до бюджетного за 

період від 2017 до 2020 року.  

Станом на поточну дату відповідне розпорядження так і не було підписане 

керівництвом області, незважаючи на те, що це питання неодноразово підіймалося як 

представниками НУО, так і посадовцями. Зокрема, головний лікар обласного 

протитуберкульозного диспансеру Віталій Дідик на одному з останніх засідань 

обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу виступив 

з пропозицією подати на затвердження голови облдержадміністрації «Стратегію 

забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, у тому числі й 

хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року в Житомирській 

області».   

3. Сформовані місцеві політики дадуть змогу забезпечити сталість впровадження 

профілактичних програм для уразливих груп за кошти місцевих бюджетів в умовах 

скорочення обсягів фінансування з боку Глобального фонду.  

 

 

2. Обґрунтування необхідності запровадження послуг профілактики   

http://oda.zt.gov.ua/images/golovna/oblasni-galuzevi-programu/reg-programa-2015-2018.pdf
http://oda.zt.gov.ua/images/golovna/oblasni-galuzevi-programu/reg-programa-2015-2018.pdf
http://www.oz.zt.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6772:vdbulosya-zasdannya-oblasno-radi-z-pitan-protid-tuberkulozu-ta-vl-nfekczsndu&catid=3:2009-06-22-11-43-53&Itemid=8
http://www.oz.zt.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6772:vdbulosya-zasdannya-oblasno-radi-z-pitan-protid-tuberkulozu-ta-vl-nfekczsndu&catid=3:2009-06-22-11-43-53&Itemid=8


За рекомендованими ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» розрахунками 

оціночна кількість споживачів ін’єкційних наркотиків у Житомирській області становить 

3800 осіб, з них в обласному центрі – 1800.  

Станом на сьогодні жодна з державних установ не залучена до надання послуг 

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу  споживачам ін’єкційних наркотиків.  

Разом з тим на території Житомирській області послуги з профілактики для ЛВІН  

надаються за рахунок коштів Глобального фонду неурядовою організацією «Перспектива», 

серед них: 

- розповсюдження шприців, голок та спиртових серветок; 

- розповсюдження інформаційних матеріалів; 

- розповсюдження презервативів; 

- тестування на ВІЛ, гепатит С; 

- скринінг на туберкульоз; 

- направлення, переадресація та супровід клієнтів до СНІД-центру та інших профільних ЛПЗ; 

- наближення та надання профілактичних послуг в умовах мобільної амбулаторії; 

- кейс-менеджмент. 

БО «Нехай твоє серце б’ється» забезпечує надання наступних профілактичних послуг для 

ЛВІН, які живуть з ВІЛ (інтервенція «Школа пацієнта»):  

- формування прихильності до системи медичних послуг, зокрема до активної 

диспансеризації. 

За 2017 рік лише НУО охопили послугами профілактики понад 3000 ЛВІН. При цьому, 

слід зазначити, що 100% цих послуг надається за рахунок коштів Глобального фонду.  

Враховуючи, той факт, що у недалекому майбутньому може бути припинено 

фінансування з боку міжнародних організацій, запровадження профілактичних послуг на базі 

закладу охорони здоров’я дозволить, перш за все, забезпечити сталість діючої системи 

послуг, за рахунок стабільного фінансування бюджетними коштами. 

 

3. Прогноз позитивних змін у випадку запровадження послуг з профілактики 

ВІЛ/ІПСШ  

Перш за все слід зазначити, що розширення і вдосконалення системи надання послуг з 

профілактики представникам УГ відповідає загальній концепції реформування державної 

системи, що спирається на принцип децентралізації влади.  

З огляду на це одним з завдань Національної і відповідно обласної програми протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017-2018 роки визначено надання ЛВІН пакету комплексних 

профілактичних послуг, рекомендованого ВООЗ та ЮНЕЙДС з урахуванням кращого 

світового досвіду.  

Разом з тим, з огляду на збільшення кількості осіб, що будуть залучені до послуг з 

профілактики, за рахунок бюджетних коштів, з’явиться можливість розширити спектр 

послуг (розширений пакет), запровадити нові моделі надання таких послуг, а значить 

збільшити їх кількість різновиди.  

Слід, також зазначити, що, окрім суттєвого впливу на зменшення темпів епідемії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та соціально-небезпечних хвороб, будуть досягнуті набагато ширші за своїм 

впливом  результати які дозволять більш ефективно вирішувати проблеми міської громади, а 

саме: 

 буде підвищено доступність і адресність послуг та забезпечено охоплення ними 

більшої кількості  представників важкодоступних груп населення; 

 з’явиться потужний стимул до постійного підвищення якості й ефективності послуг 

завдяки конкуренції між  організаціями потенційними надавачами послуг; 

 з’являться нові можливості для оптимізації бюджетних витрат;  

 за рахунок відкритості процедур розроблення та прозорості у закупівлі послуг буде 

забезпечено протидію проявам корупції та протекціонізму. 

 

3. Можливі варіанти забезпечення надання профілактичних послуг для ЛВІН 



1. Інтеграція послуг профілактики у роботу  лікувально-профілактичних закладів  

Переваги: 

 Запровадження профілактичних послуг силами персоналу закладу сприятиме 

розширенню сфери компетенції обласного СНІД центру як головного профільного закладу 

охорони здоров'я на який покладено функцію профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

 Організація профілактичних послуг дозволить забезпечити надання комплексного 

пакету послуг саме для представників основної групи ризику. 

Недоліки: 

 У штаті установи не має відповідно підготовлених працівників, які б могли 

забезпечити контакти з цільовою групою, володіли інформацією щодо поточних змін у 

діючій наркосцени та були знайомі з особливостями поведінки і загальною "субкультурою" 

цільової групи. Навіть за наявності розширення штату закладу, необхідно буде запровадити 

програму відповідного навчання для нових співробітників. 

 Спеціалісти закладу не мають досвіду організації надання таких послуг саме для 

представників «важкодоступних» груп населення. 

 Запровадження таких послуг потребує додаткових виплат персоналу оскільки 

профілактичні послуги часто мають надаватись у позаробочий час, враховуючи особливості 

поведінки споживачів ін'єкційних наркотиків 

 Не можливо забезпечити безпеку персоналу оскільки послуги надаються у місцях 

скупчення споживачів наркотиків у позаробочий час де існує певна кримінальна 

напруженість. 

2. Закупівля послуг у неурядових організацій 

Переваги 

 Неурядові організації мають багаторічний досвід такої роботи і здатні взяти на себе 

функцій із надання профілактичних послуг саме для представників важкодоступних, 

соціально-дезадаптованих груп населення які складають осередок розповсюдження ВІЛ-

інфекції і таких соціально-небезпечних хвороб, як ВГС, туберкульоз та ін.   

 Неурядові організації мають у своєму розпорядженні підготовлений відповідним 

чином персонал. Фахівці соціальної роботи володіють необхідними навичками встановлення 

контакту з цільовою групою, знають місця постійного скупчення клієнтів і здатні 

забезпечити безпеку на тій території де надаються послуги. 

 НУО які працюють у сфері ВІЛ-сервісу мають багаторічний досвід ефективного 

використання бюджетних коштів та здатні забезпечити всі вимоги щодо фінансової 

дисципліни та звітності. 

Недоліки 

 Існують певні складнощі щодо проведення моніторингу та підготовки належних 

форм звітності по наданню послуг неурядовими організаціями. 

 Не до кінця відпрацьовано механізм оцінки ефективності та якості наданих 

профілактичних послуг. 

 

4. Висновки та рекомендації  

На підставі проведеного аналізу, з огляду на те, що запровадження профілактичних 

послуг силами закладу охорони здоров’я потребує, окрім бюджетних коштів, залучення   

інших додаткових ресурсів, найбільш прийнятним можна вважати модель закупівлі послуг з 

профілактики у неурядових організацій. Оскільки НУО, як провайдери послуг,  пропонують 

практично готову, відпрацьовану роками  модель надання послуг з профілактики, при цьому 

мають багаторічний досвід роботи саме зі споживачами наркотиків і користуються довірою 

цієї «важкодоступної» групи населення, а значить можуть забезпечити постійний контакт з 

клієнтами. 

Окрім цього більшість неурядових організацій, що працюють у сфері ВІЛ-сервісу 

мають багаторічний досвід взаємодії з державними установами, надають низку інших 

соціальних послуг, неодноразово отримували фінансування як з обласного та і міського 



бюджетів, а значить здатні   ефективно використати надані кошти та забезпечити всі вимоги 

щодо фінансової дисципліни та звітності. 

У разі прийняття рішення про закупівлю профілактичних послуг у неурядових 

організацій з метою забезпечення належного рівня надання послуг постачальники мають   

відповідати наступним вимогам: 

 Досвід роботи у сфері профілактики щонайменше 5 років; 

 Наявність відповідно підготовлених фахівців для надання профілактичних послуг; 

 Наявність листів підтримки щонайменше від 2-х державних установ-партнерів які 

підтвердять рівень професійної компетенції НУО. 

 

5. Рекомендації регіональному координатору 

На підставі проведеного аналізу, з огляду на те, що здебільшого місцеві політики 

сформовані з огляду на забезпечення перехідного періоду фінансування та те, що 

запровадження медико-соціальних послуг для УГ буде поступово здійснюватися за рахунок 

бюджетних коштів, потрібно посилити участь представників спільноти у процесах реалізації 

місцевих політик у сфері протидії ТБ та ВІЛ/СНІДу. 

Для цього регіональному координатору потрібно здійснити: 

1. Проаналізувати існуючі консультативно-дорадчі органи виконавчої влади, які 

координують діяльність у сфері громадського здоров’я, захисту прав уразливих груп, 

взаємодії та комунікацій з громадськістю. 

2. Увійти до складу обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-

інфекції/СНІДу, координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства та/або 

інших консультативно-дорадчих органів виконавчої влади. 

3. Виступити з ініціативою виділення коштів обласного бюджету на забезпечення 

надання профілактичних послуг для ЛВІН, які передбачені заходами Регіональної програми 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Житомирській області на період 2015-2018 роки. 

4. Виступити з ініціативою розробки проекту регіональної соціальної програми протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу в Житомирській області на період 2019-2023 роки. 

5. Забезпечити системний моніторинг та оцінку якості профілактичних послуг для УГ 

силами спільноти ЛЖН шляхом налагодження партнерства з НУО та державними 

закладами та установами, які надають медико-соціальні послуги УГ населення. 

6. Налагодити співпрацю з регіональними ЗМІ щодо висвітлення питань, які стосуються 

невирішених проблем спільноти людей, які вживають наркотики. 

7. Ініціювати затвердження Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії ТБ та ВІЛ 

в Житомирській області розпорядженням голови Житомирської обласної державної 

адміністрації. 

8. Забезпечити моніторинг та контроль за станом виконання Плану заходів реалізації 

Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії ТБ та ВІЛ в Житомирській області: 

ініціювання публічних обговорень, винесення питань на засідання обласної ради з питань 

протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, надсилання запитів на інформацію до державних 

закладів та установ тощо. Особливий акцент робити на виконанні заходів, що забезпечують 

інтеграцію послуг для ЛВІН у роботу державних закладів та установ (залучення соціальних 

працівників до штату ЗОЗ), а також на плануванні та впровадженні закупівель медико-

соціальних послуг (профілактика серед УГ населення). 

 

 

 

Консультант проекту       О.С. Загребельний  

 


