
СТАТИСТИКА ВІЛ І ТБ В УКРАЇНІ: ЛИПЕНЬ 2021 РОКУ. 

У липні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 426 нових 

випадків ВІЛ-інфекції* та 1 770 випадків туберкульозу. 

У липні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 426 нових 

випадків ВІЛ-інфекції, у 415 пацієнтів діагностовано СНІД, а 254 людини 

померли від СНІДу. 

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2021 року: 

 гетеросексуальний — 845; 

 гомосексуальний — 46; 

 парентеральний — 525; 

 вертикальний — 146 

 невідомий — 2. 

 

За даними Європейського центру з контролю та профілактики 

захворюваності та Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, регіон Східної Європи та Центральної Азії, до якого 

територіально належить Україна, єдина у світі, де продовжує зростати 

кількість нових випадків ВІЛ-інфекції та смертей від СНІДу. 

  

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/tuberkuloz


Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції зареєстровано в Одеській 

(898,3 на 100 000 населення), Дніпропетровській (792,6), Миколаївській 

(743,5) областях, м. Київ (479,0), Київській (447,9), Херсонській (420,1) та 

Чернігівській (420,4) областях. Але цифри зростають.  

Найчастіше від СНІДу помирають у Дніпропетровській, Одеській та 

Миколаївській області. Основною причиною смерті у хворих на СНІД 

залишається туберкульоз — понад 50 % всіх випадків смерті від СНІДу. 

Зараз в країні росте жіноча епідемія: у віці від 15 до 25 років дівчата 

інфікуються вдвічі частіше, аніж хлопці (6,7 % проти 3,6 % від усіх ВІЛ-

інфікованих). 

У понад 70 % випадків - ВІЛ в Україні передається статевим 

шляхом. Тому життєво необхідно завжди користуватися презервативами.  

Психологічні аспекти роботи пікаря з ВІЛ – інфікованими пацієнтом 

 

* складність перебігу хвороби 

* комплексний підхід; формування прихильності до антиретровірусної 

терапії 

* психоемоційні та екзистенційні проблеми 

* проблеми сімейних та міжособистісних стосунків ВІЛ-інфікованих 

* запобігання стигматизації та дискримінації 

* добровільне консультування та тестування на ВІЛ 



* профілактика суїцидальної поведінки ЛЖВ (БО «100% ЖИЗНИ» –

  крупнейшая пациентская организация в Украине, миссия которой – борьба 

за Жизнь.) 

* паліативна допомога 

* потреба в духовній підтримці 

* профілактика «синдрому вигорання» серед медичних працівників 
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