
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК  

щодо формування та реалізації місцевих політик у сфері протидії  

туберкульозу та ВІЛ/СНІДу (Луганська область) 

 

1. Аналіз ситуації станом на квітень 2018 року 

За період епідемічного моніторингу за ВІЛ-інфекцією у регіоні (з 1992 року) на 

підконтрольній̆ території̈ Луганської області на 01.01.2018 р. офіційно зареєстровано 4345 

випадків ВІЛ-інфекції̈, у т.ч. 1416 захворювань на СНІД та 597 випадків смерті від 

захворювань, зумовлених ВІЛ - інфекцією.  

Станом на 01.01.2018 р. під медичним наглядом в закладах служби СНІДу Луганської 

області перебувало 2183 ВІЛ - інфіковані особи (інт. показник 309,96 на 100 тис. нас.), у тому 

числі 513 хворих на СНІД (показник 72,84 на 100 тис. населення).  

63,6% усіх ВІЛ-інфікованих, які офіційно перебували під медичним наглядом 

наприкінці 2017 року, проживали у мм. Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.   

У 2017 р. у Луганській області відмічається деяке незначне зменшення кількості 

зареєстрованих ВІЛ – інфікованих осіб – під медичний нагляд узято 250 осіб проти 256 у 

2016 р.; показник захворюваності становив 35,5 на 100 тис. нас., нижче показника 

попереднього року (35,95 на 100 тис. нас.) на 1,3%. Значне зростання рівнів захворюваності 

на ВІЛ – інфекцію відбулося у Новоайдарському (на 102,3%) та Старобільському (+453,3%) 

районах з причини активізації роботи з тестування населення на ВІЛ та залучення ВІЛ-

позитивних до медичного нагляду. 

 

а) Надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам.  

Антиретровірусна терапія Станом на 01.01.2018 р. в Луганській області АРТ 

надається 5 ЗОЗ (1- РЦ СНІДу, 4 сайти АРТ, розташовані на базі ЦРЛ, МЛ, РТМО). В 

порівнянні з попереднім роком кількість та перелік сайтів не змінились.  

Загальна кількість кабінетів «Довіра»/кабінетів, що виконують їх функції у регіоні на 

кінець звітного року – 16, з них 1 – на базі ЛОЦПБСНІД, 1 на базі Рубіжанської ЦМЛ – 

амбулаторно-поліклінічне відділення по наданню допомоги ВІЛ-інфікованим особам та 

хворим на СНІД, 1 – на базі Сєвєродонецької СМБЛ – інфекційний кабінет з профілактики та 

боротьби зі СНІД (з функціями кабінету «Довіра»).  

Кількість пацієнтів, які отримували АРТ на кінець 2017 року, складала 1560 осіб проти 

1463 у 2016 р. Частка ЛЖВ/АРТ від загального числа пацієнтів групи МН у звітному році 

зросла до 71,5% проти 70,6% у попередньому році.  

Станом на 01.01.2018 АРТ у області отримували 1560 пацієнтів (за кошти ДБ – 1150, за 

кошти ГФ – 328, PEPFAR - 82). У закладі ДКВС (Старобільський СІЗО) отримували 26 осіб 

лікування.  

Діти віком 0-18 років отримували АРТ за рахунок коштів державного бюджету – 41 

пацієнти, 100% потребуючих, 2,6% від загальної кількості осіб, які отримували терапію.  

Приріст отримуючих АРТ в 2017 році склав 97 осіб (+6,6%), від кількості ЛЖВАРТ на 

кінець 2016 р.  

Серед осіб, які отримували АРТ, дорослі складали 97,4% , серед них частки чоловіків та 

жінок критично не різняться (49,1 та 50,9% відповідно). У загальній потребі в АРТ частка 

осіб чоловічої статі складала 49,5%, жіночої – 50,5%, що свідчить про майже рівний їх 

доступ до АРТ.  

Серед дорослих віком від 18 років і старше схеми АРТ І ряду отримували – 96,6% 

пацієнтів, ІІ ряду – 3,4%, ІІІ - 0%. Серед дітей віком до 18 років схеми АРТ вказаних рядів 

отримували відповідно 90,2%, 9,8%, 0%.  

Лікування ко-інфекції ВІЛ/ТБ. Протягом 2017 року 87 осіб з ВІЛ-позитивним статусом 

розпочали лікування ТБ, з яких 78 осіб отримували АРТ. Курс профілактичного лікування 

ТБ з застосуванням ізоніазиду розпочали протягом 2017 року 487 осіб.  

Лікування ко-інфекції ВІЛ/ВГС  



Кількість ВІЛ-інфікованих осіб з активним гепатитом С, які потребували лікування на 

кінець 2017 року, становила 14 осіб, лікування не отримали в зв’язку з матеріальною 

неспроможністю обстеження перед початком лікування. Загальна кількість ВІЛ-інфікованих 

осіб, про яких відомо, що вони інфіковані вірусом гепатиту С, на кінець 2017 року становила 

703 особи.  

Лікування опортуністичних інфекцій  

За звітний період за кошти Глобального фонду проведено 134 курси профілактики та 20 

курсів лікування опортуністичних інфекцій; за рахунок коштів БВ «АНТИСНІД-Україна» - 

54 курси профілактики та 154 курси лікування. За рахунок коштів місцевого бюджету 

проведено 1 курс профілактики, лікування – 12 курсів, за рахунок інших джерел (власні 

кошти) 17 курсів профілактики, лікування – 119 курсів. Загальна кількість осіб, які отримали 

профілактику туберкульозу ізоніазідом 487 осіб, сульфаматоксазол/триметопримом 145 осіб.  

 

б) Профілактичні заходи щодо попередження інфікування ВІЛ. 

Стан впровадження замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) у області. 

Станом на 01.01.2018 року програмні заходи з ЗПТ у області зійснювались на базі 3 

кабінетів ЗПТ на базі ЗОЗ, що  розташовані в містах високої концентрації ЛВІН (мм. 

Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк). На цей час 294 пацієнти отримували ЗПТ, з них із 

застосуванням метадону - 280 пацієнтів, бупренорфіну – 14 осіб. 31,3% (89) пацієнтів ЗПТ є 

ВІЛ-інфікованими, 86 з них отримують АРТ, 3 - готуються до терапії, 26 пацієнтів хворі на 

туберкульоз, 21 і 171 – на гепатити В і С. Протягом 2017 року кейс-менеджерами ЛОТ 

"Всеукраїнська мережа ЛЖВ" був забезпечений супровід 292 учасників програми ЗПТ.  

Аналіз соціально-демографічних характеристик пацієнтів довів, що 77,6% з учасників 

програми – чоловіки. 80,2%. Середній̆ вік учасників програми ЗПТ становив 35-36 років, 

середній стаж наркоспоживання14-15 років. Тобто, більшість пацієнтів програми-особи 

середнього віку, які до моменту вступу до програми мали багаторічний стаж вживання 

наркотичних речовин та чисельні невдалі спроби лікування.  

Питання доступу жінок СІН до ЗПТ досі залишається надзвичайно актуальним. Існує 

ціла низка бар’єрів системного, структурного, соціального, культурного та особистого 

характеру, що обмежують доступ жінок до наркологічного лікування. Але, слід зазначити, 

що питома вага жінок серед учасників програми у 2017 р. зросла до 22,4% проти 19,8% у 

2016 р.   

 

ВИСНОВКИ:  

1. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу в області є концентрованою з низьким рівнем 

поширення серед загального населення.  

2 В області простежується активне залучення в епідемічний процес ВІЛ-інфекції 

споживачів ін’єкційних наркотиків, РКС та ЧСЧ.  

3. Основний шлях передачі ВІЛ-інфекції статевий гетеросексуальний, але значна 

частина інфікованих – це статеві партнери ЛВІН.  

4. Найбільше інфікуються ВІЛ чоловіки, але відмічається підвищення кількості жінок в 

статевій структурі.  

5. ВІЛ-інфекція в області сконцентрована у містах.  

6. Зберігаються високі рівні реєстрації нових випадків ВІЛ-інфекції в III-IV клінічних 

стадіях (34%-2017р). Це відбуваються по причині пізнього звернення пацієнтів і пізньої 

діагностики та залучення до інших послуг медичного спостереження. Це зменшує 

ефективність АРТ та свідчить на необхідність посилення профілактичних програм серед 

населення, популяризації скринінгу щодо наявності ВІЛ-інфекції.  

7. Заходи з АРТ в області є ефективними для тих ЛЖВ, які мають високу прихильність 

та які були вчасно охоплені медичним спостереженням. Але через те, що велика частка 

виявляється у III-IV клінічних стадіях, неможливо досягти високої прихильності до АРТ. 

8. Ефективність запроваджених на підконтрольній̆ території̈ Луганської області заходів 

з протидії̈ епідемії̈ ВІЛ/СНІД суттєво обмежена відсутністю регіональної̈ системи МіО, що 



після розмежування територій і переміщення РЦ СНІДу не відновлена та не розвинена. 

Центр МіО програмних заходів створено на прикінці 2017 р. Затвердження стратегії 

розвитку системи МіО у регіоні, розробка та затвердження регіональних показників МіО, 

розробка та затвердження плану МіО у області були заплановані на 2018 рік.  

 

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. Розпорядженням голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 18 травня 2016 року № 283 була затверджена Регіональна 

цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Луганській області на 

2016-2018 роки (далі обласна Програма) з загальним обсягом фінансування – 47258,62 

тис. грн., в тому числі за рахунок державного бюджету – 28456,98 тис. грн., з ресурсів 

обласного бюджету – 13124,15 тис. грн., з районних, міських бюджетів – 3429,86 

тис.грн, з гранту Глобального фонду – 2256,63 грн.  

2. 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 розроблені 

завдання та заходи, що включають стратегічні напрямки для забезпечення сталої 

відповіді на епідемію туберкульозу та ко-інфекції ВІЛ/ТБ в Луганській області. Дана 

місцева політика була затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19 березня 2018 року № 207 

«Про затвердження Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в 

тому числі хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції/СНІДу в Луганській області на період до 

2020 року та Плану заходів щодо її реалізації». Планом заходів щодо реалізації 

Регіональної Стратегії передбачений поступовий перехід від донорського 

фінансування до бюджетного за період від 2017 до 2020 року.  

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   

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

оціночна кількість споживачів ін’єкційних наркотиків у Луганській області становить 21700 

осіб, з них в обласному центрі – 5100.  

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 Луганської області послуги в сфері протидії ВІЛ/ТБ  

надаються за рахунок коштів Глобального фонду наступними неурядовими організаціями: 

1. БФ «АНТИСНІД–Україна» - здійснює супровід ВІЛ-інфікованих осіб, забезпечення 

медичними товарами та препаратами, фінансування роботи соціального робітника; 

2. БО «Обрій», м. Сєвєродонецьк - обстеження уразливих до ВІЛ груп (ЛВІН), робота у 

програмі зменшення шкоди ВІЛ; 

3. Луганське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД» - здійснює супровід ВІЛ-інфікованих осіб, забезпечення обстеження пацієнтів. 

Враховуючи, той факт, що у майбутньому буде 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. 

 

http://hiv.phc.org.ua/centersMIO/#MiO:Luhansk:13:124:::
http://hiv.phc.org.ua/centersMIO/#MiO:Luhansk:13:124:::
http://loga.gov.ua/oda/documents/official/pro_zatverdzhennya_strategiyi_zabezpechennya_staloyi_vidpovidi_na_epidemiyi
http://loga.gov.ua/oda/documents/official/pro_zatverdzhennya_strategiyi_zabezpechennya_staloyi_vidpovidi_na_epidemiyi


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: 

 В штаті обласного СНІД центру не працюють соціальні працівники, які мають 

функції щодо формування прихильності до АРТ, тому необхідна організація щонайменше 2-

3- х нових робочих місць. 

 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 регіональної 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 розробки проекту регіональної соціальної програми протидії 

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

4. 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. 

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

невирішених проблем спільноти людей, які вживають наркотики. 

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

Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії ТБ та ВІЛ в Луганській 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  

 


