
Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу 

у Львівській області за перший квартал 2021 року 

 

За даними комунального неприбуткового підприємства Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр громадського здоров’я» у I кварталі 

2021 року зареєстровано 61 з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-

інфекції проти 85 осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції за 

I квартал 2020 року (при 86 випадках за I квартал 2019 року; 110 випадках – за I 

квартал 2018 року; 128 випадках за аналогічний період 2017 року; 104 випадки 

– 2016 р.; 74 – 2015 р.; 110 – 2014 р.; 108 випадків за перший квартал 2013 

року).  

У I кварталі 2021 року спостерігається зниження темпів приросту 

показника захворюваності на ВІЛ-інфекцію за останніх 3 років (2018-2020 рр.) 

на -32,4%, натомість темп приросту захворюваності в першому кварталі 2020 

року зростав на -20,9%. Натомість темпи приросту захворюваності на СНІД в 

першому кварталі 2021 року відсутні (0%), при зниженні на -56,5% за перший 

квартал 2020 року. 

Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу поширена нерівномірно. Про територіальну 

нерівномірність поширення епідемії ВІЛ-інфекції в області з переважним 

залученням населення міст свідчить показник поширеності  ВІЛ-інфекції, який 

значно перевищує середній по області (159,1 на 100 тис. населення) в 5 містах 

області: м.Червонограді (580,9); м.Бориславі (369,3); м.Львові (229,5); 

м.Дрогобичі (182,1); м.Стрию (229,9), що на думку фахівців,  обумовлено  

значною кількістю людей, які вживають ін’єкційні наркотики в цих містах, 

часткою робітників комерційного сексу (в тому числі приїжджих, з інших 

регіонів до м.Львова) і осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, а також 

більшою міграцією населення. 

 

Епідемія ВІЛ-інфекції у Львівській області сконцентрована у містах – у 

першому кварталі 2021 року частка мешканців міст склала 67,2% (64,7% в 

першому кварталі 2020 року), тоді як частка вперше зареєстрованих випадків 

ВІЛ-інфекції серед сільського населення склала 32,8% (35,3% в першому 

кварталі 2020 року). 

У віковій структурі нових випадків ВІЛ-інфекції переважають особи від 

30 до 39 років, частка яких дещо зросла – 22 випадки або 38,6% (при 26 

випадках або 33,8% серед дорослих у віці 15 років і старших в першому 

кварталі 2020 року). 



Згідно із рекомендаціями ЮНЕЙДС і ВООЗ інфікованість ВІЛ серед 

молодших вікових груп (15-19 років, 20-24 років) достатньо точно відображає 

рівень нових випадків зараження. Спостерігається стала тенденція зменшення 

частки ВІЛ-інфікованих осіб віком 15-24 роки серед вперше зареєстрованих 

випадків у дорослих – з 8,8% (5 випадків) у I кварталі 2021 року при 9,1% в I 

кварталі 2020 року (5 випадків). Це підтверджує гіпотезу про те, що проведення 

профілактичних програм і заходів впливає на зменшення ризикованої 

поведінки серед молоді.  

Зростає кількість ВІЛ-позитивних осіб, які були інфіковані декілька років 

тому. Такий висновок підтверджується значною питомою вагою хворих в стадії 

СНІДу – IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції в I кварталі 2021 року встановлено у 

43 осіб (або 75,4% випадків серед дорослих) при 25 особах (32,5%) в I кварталі 

2020 року (в I кварталі 2019 року – у 47 осіб або 66,2% випадків серед 

дорослих; при 53 особах або 56,4% випадків серед дорослих в I кварталі 2018 

року; при 75 осіб (в т.ч. у двох дітей) або 62,9% у I кварталі 2017 року; 55% в 

IV клінічній стадії за I квартал 2016 року (50 випадків в стадії СНІДу), що 

свідчить про «старіння» епідемії.  

Слід зазначити, що 39,5% випадків діагноз «ВІЛ-інфекція, стадія СНІДу» 

був встановлений одночасно (17 випадків з 43) при 64,0% (16 випадків з 25-ти) 

у першому кварталі 2020 р.  

Щодо шляхів передачі, то продовжує переважати (хоча частка його 

значно зменшилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року) 

статевий (переважно гетеросексуальний) – 55,7% (34 випадки) проти 72,9% (62 

випадки) в першому кварталі 2020 р. 

Натомість штучний (парентеральний, при вживанні ін’єкційних 

наркотиків) шлях передачі дещо зріс і склав 37,7% (23 випадки) проти 17,6% 

(15 випадків) серед дорослих в I кварталі 2020 р. Це свідчить про те, що ВІЛ-

інфекція продовжує поширюватися серед людей, які вживають ін’єкційні 

наркотики. 

Аналіз шляхів передачі ВІЛ в залежності від статі показав, що у 

Львівській області чоловіки дещо більше інфікуються при вживанні ін’єкційних 

наркотиків – у  52,6% випадках проти 47,4% внаслідок статевих контактів з 

ВІЛ-позитивними жінками (натомість за перший квартал 2020 року це 

співвідношення було зворотнім – у 75,0% статевим шляхом при 25,0% через 

ін’єкційні наркотики). 

 

 



Шлях передачі ВІЛ серед жінок – статеві контакти з ВІЛ-позитивними 

чоловіками – у 84,2% випадків (в першому кварталі 2020 р. – у 95,2% випадках)  

при 15,8% випадків внаслідок ін’єкційного введення наркотиків (в першому 

кварталі 2020 р. – в 4,8% випадків). 

Показник охоплення медичним наглядом ВІЛ-позитивних осіб у закладах 

охорони здоров’я області (ЗОЗ) значно знизився і складає 40,7% (при 59,9% в 

першому кварталі 2020 р.). 59,3% пацієнтів з різних причин (в першу чергу 

пандемії COVID-19) не звернулися за результатами тестування (40,1% в 

першому кварталі 2020 р.), не бажали пройти медичне обстеження тощо та, 

імовірно, стали джерелом збудника інфекції, що призводить до подальшого 

поширення ВІЛ. Така ситуація вимагає проведення семінарів-тренінгів для 

лікарів різних спеціальностей закладів охорони здоров’я області щодо надання 

якісних послуг з консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (ПТВ), а також 

перенаправлення ВІЛ-позитивних від неурядових громадських організацій 

(«доведення» їх до закладу охорони здоров’я), щоб усі ВІЛ-позитивні особи, 

виявлені за даними серологічного епідеміологічного моніторингу (обстеження 

населення), перебували під медичним наглядом у ЗОЗ.  

Найбільш поширеним СНІД-індикаторним захворюванням у Львівській 

області, як і раніше, залишається туберкульоз, який виявлено у 34 осіб p 43-х 

випадків СНІДу (або у 79,1% випадків) при 15 особах (або у 60,0% випадків) за 

перший квартал 2020 р. 

Зниження тягаря поєднаної епідемії (ко-інфекції) ТБ/ВІЛ сьогодні 

можливе при наявності налагодженої співпраці протитуберкульозної служби та 

новостворюваної служби громадського здоров’я. Широке інформування та 

мотивування пацієнтів до обстеження на наявність антитіл до ВІЛ та 

проведення скринінгу на ТБ у ЗОЗ обох служб у комплексі з наданням якісних 

консультаційних послуг буде сприяти ранньому виявленню ВІЛ-позитивного 

статусу та туберкульозу, своєчасному призначенню лікування обох патологій, 

зменшенню смертності від ТБ/ВІЛ та ефективній профілактиці поширення 

зазначених інфекцій серед загальної популяції. 

Усього в першому кварталі 2021 року знято з обліку 38 особи за різними 

причинами, в тому числі 7 осіб померли від захворювань, обумовлених СНІДом 

(у I кварталі 2020 року – 118 осіб, в тому числі 20 осіб померли від 

захворювань, обумовлених СНІДом. 

Від ВІЛ-асоційованого туберкульозу (як легеневого, так і позалегеневого) 

померли 57,1% хворих в стадії СНІДу (або 4 особи з 7) при 20,0% померлих 

хворих в стадії СНІДу (4 особи з 20-ти) в першому кварталі 2020 року. 



 

Станом на 01.04.2021 року (за період 1987 – I-го кварталу 2021 рр.) у 

Львівській області офіційно зареєстровано 3942 випадки ВІЛ-інфекції 

(поширеність ВІЛ-інфекції – 159,1 випадки на 100 тис. населення при 378,8 в 

середньому по Україні), в тому числі 1389 випадків захворювання на СНІД 

(поширеність СНІДу – 56,0 випадки на 100 тис. населення при 125,6 в 

середньому по Україні). 

Значна частка гетеросексуального шляху передачі та кількості ВІЛ-

інфікованих жінок дітородного віку (усього виявлено і зареєстровано 33,3% 

ВІЛ-позитивних жінок серед усіх дорослих випадків ВІЛ-інфекції у першому 

кварталі 2021 року, з яких 5 вагітних; 27,3% – у першому кварталі 2020 р., з них 

12 вагітних), що призводить до народження ВІЛ-позитивними матерями дітей.  

Так, у першому кварталі 2021 року взято на облік у ЗОЗ, що здійснюють 

медичний нагляд за ВІЛ-позитивними особами, 4 дітей народжених від ВІЛ-

позитивних матерів (8 – в першому кварталі 2020 р.). 

Станом на 01.04.2019 р. на обліку у ЗОЗ області перебувало 255 дітей, які 

народжені від ВІЛ-позитивних матерів, з них у 64 діагноз ВІЛ-інфекції 

підтверджений, в тому числі у 19 дітей стадія СНІДу; ще у 191 дитини діагноз 

знаходиться у стадії підтвердження; знято з обліку у зв’язку з відсутністю ВІЛ-

інфекції 14 дітей (9 дітей – в першому кварталі 2020 р.).  

Аналіз даних щодо розвитку епідемічної ситуації з ВІЛ/СНІДу дозволяє 

стверджувати, що масштаби епідемії у Львівській області продовжують 

поширюватися серед загального населення за рахунок епідемічної значимості 

статевого шляху передачі ВІЛ. Враховуючи значну частку осіб старше 25 

років – 91,2% (90,9% в першому кварталі 2020 р.) та вагому частку осіб у IV 

клінічній стадії серед нових випадків у дорослих (75,4% в першому кварталі 

2021 р.; 32,5% - в першому кварталі 2020 р.; 66,2% в першому кварталі 2019 р.; 

56,4% в першому кварталі 2018 р.; 62,9% в I кварталі 2017 р.; 55,0% в I кварталі 

2016 р.; 60,9% в першому кварталі 2015р.; 56,5% за I квартал 2014 р.; 69,3% у I 

кварталі 2013 р.;) епідемію ВІЛ-інфекції у Львівській області можна назвати 

«зрілою». 

 Для прискорення прогресу у зменшенні тягаря ВІЛ-інфекції у Львівській 

області станом на 01.04.2021 р. забезпечено доступ до безперервної 

антиретровірусної терапії для 2 461 хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (1440 

чоловіків і 956 жінок, в т.ч. для 65 дітей 0-17 років (30 хлопчиків і 35 дівчаток). 

За усіма ВІЛ-позитивними (100%), які отримують лікування 

антиретровірусними препаратами, здійснюється лабораторний моніторинг.  



Беручи до уваги умови пандемії COVID-19 в Україні і Львівській області, 

епідемічна ситуація вимагає розширення доступу до АРТ (в тому числі ДКП 

згідно із рекомендаціями ВООЗ) для ЛЖВ, оскільки АРТ позитивно впливає не 

лише на стан здоров’я пацієнтів, але є також потужним профілактичним 

заходом.  

Станом на 01.04.2021 року усіма сертифікованими лабораторіями 

діагностики ВІЛ-інфекції Львівської області, в т.ч. Львівського обласного 

центру громадського здоров’я, та швидкими тестами в неурядових громадських 

організаціях обстежено 18 911 осіб, з яких 7015 осіб – швидкими тестами (в 

першому кварталі 2020 р. – 21 557; в першому кварталі 2019 р. – 22 716 осіб; в 

першому кварталі 2018 р. – 20 142 особи (3635 швидкими тестами); в першому 

кварталі 2017 р. – 21 422 особи).  

Інфікованість ВІЛ серед вагітних свідчить про рівень поширення ВІЛ-

інфекції серед загального населення області. Станом на 01.04.2021 року на 

виявлення ВІЛ-інфекції обстежено 5 177 вагітних одноразово (в першому 

кварталі 2020 р. – 5347), виявлено 4 ВІЛ-позитивних вагітних жінки (0,08%) 

при 12 виявлених ВІЛ-позитивних вагітних жінки (0,2%) за перший квартал 

2020 р. Тобто поширеність ВІЛ-інфекції у Львівській області дещо зменшилася, 

що характеризує стан епідемії як концентрована – в основному поширена 

серед уразливих груп населення. 

 Слід зазначити, що одна вагітна (з 8-ми) не отримала профілактику 

вертикальної трансмісії ВІЛ (жінка знала про свій ВІЛ-позитивний статус до 

вагітності, але до КНП ЛОР «ЛОЦ громадського здоров’я»  під час вагітності 

не зверталася, АРТ не приймала; пологи відбулися поза межами лікарняного 

закладу), проте дитина отримала ППМД впродовж 28 днів трьома препаратів. 

Висновки за результатами аналізу: 

1.Дані епідеміологічної ситуації (статистики) свідчать про необхідність 

подальшого розширення надання антиретровірусної терапії (АРТ) в області для 

збереження життя ВІЛ-позитивних людей за рахунок попередження смертності 

від захворювань, зумовлених ВІЛ та зниження темпів поширення епідемії ВІЛ-

інфекції. 

2.Збільшити питому вагу контингенту основних груп підвищеного ризику щодо 

інфікування ВІЛ (люди, які вживають ін’єкційні наркотики – ЛВІН; особи, які 

надають сексуальні послуги за винагороду; чоловіки, які мають секс з 

чоловіками – ЧСЧ; трансгендери; особи з інфекціями, що передаються статевим 

шляхом – ІПСШ та ризикованою статевою поведінкою) серед загальної 

кількості обстежених на ВІЛ за рахунок місцевого бюджету як груп, які 



відіграють вирішальну роль у визначені подальшого розвитку епідемії ВІЛ-

інфекції. Особливу увагу звернути на дві уразливі групи щодо інфікування ВІЛ 

– ЧСЧ і трансгендери, оскільки доступність до цих груп є незначною і, 

відповідно, недоврахування таких випадків.  

3.Проводити роботу по залученню осіб, які мали статеві контакти з ВІЛ-

інфікованими, до обстеження на ВІЛ-інфекцію з профілактичною метою. 

Особливо за такими двома кодами обстежень на виявлення антитіл до ВІЛ: 

– код тестування 109.3 – вагітні, яким проводиться третє обстеження, у 

яких серологічні маркери ВІЛ не були виявлені при обстеженні за кодами 109.1 

і 109.2. у випадках, якщо вагітна відноситься до груп підвищеного ризику щодо 

інфікування ВІЛ та у випадках серодискордантних пар (ВІЛ-негативна жінка, 

ВІЛ-позитивний партнер); 

– код тестування 116.1 – статеві партнери вагітних з ВІЛ-негативним 

статусом. 

4.Продовжувати роботу щодо 100% охоплення ВІЛ-позитивних осіб медичним 

наглядом, звернувши особливу увагу на переважне ураження епідемією осіб 

працездатного віку та міського населення.  

5.Ініціювати покращення якості передтестових консультувань, з метою 

мотивування ВІЛ-позитивних пацієнтів до вчасної постановки під медичний 

нагляд, оскільки відбувається посилення епідемічної значимості статевого 

шляху передачі та поширення ВІЛ-інфекції серед загального населення. 

6.Сприяти проведенню ефективної переадресації ВІЛ-позитивних осіб від 

громадських (неурядових) організацій (НУО)  до кабінетів інфекційних 

захворювань (кабінетів «Довіра») або Львівського обласного центру 

громадського здоров’я. 

7.Звернути увагу на позитивну динаміку зниження частки осіб віком 15-24 роки 

серед нових випадків інфікування ВІЛ (8,8% в першому кварталі 2021 р.; 9,1% в 

першому кварталі 2020 р.) та продовжити заходи з первинної профілактики 

ВІЛ-інфекції, спрямованих на зміну ризикованої щодо інфікування ВІЛ 

поведінки серед підлітків та молоді. 

8.Здійснювати заходи щодо своєчасного взяття під медичний нагляд ВІЛ-

позитивних осіб та попередження випадків пізнього виявлення ВІЛ-

інфікованих осіб. Звернути увагу на стабільно високий рівень кількості та 

частки пацієнтів, які були взяті під медичний нагляд з діагнозом ВІЛ-інфекція 

на пізніх стадіях хвороби (частка осіб, віком 15 років і старші, в ІІІ-IV клінічних 

стадіях ВІЛ-інфекції серед нових випадків склала 75,4% в першому кварталі 

2021 р.; 32,5% в першому кварталі 2020 р.; 66,2% в першому кварталі 2019 р.; 

56,4% в першому кварталі 2018 р.  і 58,6% в першому кварталі 2017 р.). 



9.Забезпечити виконання Політичної Декларації з ВІЛ/СНІДу Генеральної 

Асамблеї ООН 2016 року «Прискореними темпами до активізації боротьби з 

ВІЛ та припинення епідемії СНІДу до 2030 року». 

Треба визнати, що в умовах концентрованої стадії епідемії, вирішальну 

роль у визначені подальшого розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні 

відіграють масштаби та якість заходів з профілактики серед осіб не тільки із 

груп населення найвищого ризику інфікування ВІЛ та серед їх статевих 

партнерів (тобто побудувати стійку модель надання послуг представникам 

ключових груп населення з підвищеним ризиком зараження ВІЛ та людям, які 

живуть з ВІЛ), але й серед загального населення. 

За результатами розрахунків у програмі Spectrum/ЕРР 5.5, в Львівській 

області мешкає 5496 ЛЖВ усіх вікових категорій, а за даними офіційної 

статистики під медичним наглядом у ЗОЗ області станом на 01.04.2021 р. 

перебуває 3 751 ЛЖВ (без урахування дітей з діагнозом ВІЛ-інфекції у стадії 

підтвердження). Співвідношення між оціночними та фактичними даними щодо 

кількості ЛЖВ складає 1,5:1, тобто 31,8% осіб із числа ЛЖВ в області не 

звернулася за медичною допомогою та не перебувають на обліку у ЗОЗ. 

Тобто для значної кількості мешканців області, інфікованих ВІЛ, їхній 

статус залишається невідомим (68,2% уражених ВІЛ-інфекцією знають про свій 

ВІЛ-позитивний статус, а 31,8% - не знають), що створює сприятливі умови для 

передачі ВІЛ статевим партнерам, через спільне вживання наркотиків 

ін’єкційним шляхом та ін. Тому таку суттєву роль відіграє консультування і 

тестування на виявлення ВІЛ-інфекції в закладах охорони здоров’я області для 

впровадження стратегії ООН «Fast-track», а саме 90% людей, які живуть з ВІЛ 

повинні знати про свій ВІЛ-позитивний статус.  

Важливим компонентом стабілізації епідемії ВІЛ-інфекції є також 

поінформованість населення про шляхи передачі інфекції, формування навиків 

відповідальної поведінки щодо запобігання інфікуванню, в першу чергу серед 

молоді та  доступність до тестування на ВІЛ-інфекцію. 

28.04.2021 р. 

Підготував завідувач відділом моніторингу і оцінки КНП ЛОР 

«Львівський обласний центр громадського здоров’я» Андрій Сороколіт 

(79010; м.Львів, вул. Некрасова, 4; тел. моб.067-583-0-555; E-mail: 

sorokolyt@gmail.com). 

 
 
 
 


