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ЩО ТАКЕ ВІЛ, ВІЛ-ІНФІКОВАНА ОСОБА, 
ВІЛ-СТАТУС ОСОБИ?
ВІЛ — вірус імунодефіциту людини, що зумовлює 
захворювання на ВІЛ-інфекцію.

ВІЛ-інфікована особа — особа, в організмі якої ви-
явлено ВІЛ, але яка перебуває у стані безсимптом-
ного перебігу ВІЛ-інфекції.

ВІЛ-статус особи — стан організму особи стосов-
но відсутності чи наявності в ньому ВІЛ: негативний 
ВІЛ-статус особи характеризується відсутністю в її 
організмі ВІЛ, позитивний ВІЛ-статус особи характе-
ризується наявністю в її організмі ВІЛ.

ЛЖВ — люди, які живуть з ВІЛ.

Крім того, на законодавчому рівні визначені групи 
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ — 
групи населення, яким з урахуванням особливостей 
їх поведінки та поведінки їхнього оточення загро-
жує підвищений ризик контакту з джерелом ВІЛ.

Партнер — статевий партнер ВІЛ-інфікованої осо-
би або її партнер із вживання наркотичних засобів 
та психотропних речовин ін’єкційним способом.

Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) — 
стадія розвитку хвороби, зумовленої ВІЛ (ВІЛ-ін-
фекція), що характеризується клінічними проявами, 
спричиненими глибоким ураженням імунної систе-
ми людини під впливом ВІЛ.

На початок 2019 року в світі:

37,9 млн. людей живуть з ВІЛ.
23,3 млн. людей, які живуть з ВІЛ отримують ліку-
вання.
1,7 млн. людей інфікувались ВІЛ в 2018 році.
8,1 млн. людей не знають, що інфіковані ВІЛ.

За оціночними даними, на початок 2018 р. в Україні 
проживало 244 000 ВІЛ-позитивних людей. Кожен 
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сотий громадянин України у віці від 15 до 49 років 
інфікований ВІЛ, що є одним із найвищих показників 
серед країн регіону.

Протягом 2018 р. в Україні щодня реєстрували 50 ви-
падків захворювання на ВІЛ-інфекцію, 24 — захворю-
вання на СНІД і дев’ять випадків смерті від хвороби, 
зумовлених СНІДом.

Згідно з офіційними статистичними даними за період 
1987 — травень 2019 р., у країні офіційно зареєстро-
вано 341 084 випадки ВІЛ-інфекції серед громадян 
України, зокрема 114 487 випадків захворювання на 
СНІД і 49 751 випадок смерті від захворювань, зумо-
влених СНІДом.

Станом на 01.04.2019 у закладах охорони здоров’я 
під медичним наглядом перебувало 142 076 ВІЛ-
інфікованих громадян України (показник 336,5 на 
100 000 населення), зокрема 46 987 хворих із діагно-
зом «СНІД» (111,3). Найвищі рівні поширеності ВІЛ-ін-
фекції зареєстровано в Одеській (898,3 на 100 000 
населення), Дніпропетровській (792,6), Миколаївсь-
кій (743,5) областях, м. Київ (479,0), Київській (447,9), 
Херсонській (420,1) та Чернігівській (420,4) областях.

ЯК ВИЯВИТИ ВІЛ?
ВІЛ неможливо визначити за зовнішнім виглядом. 
Фахівці стверджують, що кожна друга ВІЛ-інфікована 
людина не здогадується про свою хворобу. Від мо-
менту зараження ВІЛом до вираження симптомів 
СНІДу може пройти понад 10 років. Виявити захво-
рювання може лише спеціальний аналіз крові на ВІЛ.

Результати аналізу можуть бути позитивними (ВІЛ-
позитивний статус, що означає наявність вірусу 
імунодефіциту в організмі) або негативними (ВІЛ-не-
гативний статус, антитіл до ВІЛ не виявлено). Однак 
навіть при негативному статусі слід пам’ятати про 
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«період вікна» — час з моменту інфікування до мож-
ливості виявити вірус становить 3–6 місяців. Тому 
лікарі рекомендують зробити повторний аналіз че-
рез 3 і 6 місяців після можливого зараження.

ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД ВІЛ/СНІДУ?
Найчастіше — у понад 70% випадків — ВІЛ в Україні пе-
редається статевим шляхом. Тому фахівці рекомен-
дують використовувати презервативи, утримуватись 
від сексуальних контактів з незнайомими партнера-
ми, а маючи постійного партнера, зберігати вірність.

Вірусом імунодефіциту можна заразитись через кров, 
тому дуже важливо, щоб для ін’єкцій використову-
вались лише одноразові стерильні шприци і голки, 
а інструменти для пірсингу, татуювань, манікюру то-
що — стерилізувались.

ВІЛ також передається від матері до дитини під 
час вагітності, пологів та грудного вигодовування. 
В цьому випадку лікарі проводять антиретровірус-
не (АРТ-терапія) лікування матері під час вагітності 
та пологів, призначають кесарів розтин та рекомен-
дують штучне вигодовування.

В Україні ВІЛ-позитивні люди користуються усіма 
правами і свободами, передбаченими Конституцією 
і законами України. Тобто, коли ми говоримо, які пра-
ва мають ВІЛ-позитивні люди, то в більшості випадків 
це ті ж права, які мають всі інші громадяни — ВІЛ-
негативні. Втім, є винятки, але вони не стосуються 
отримання медичних послуг.

ВІЛ-позитивні отримують медичні послуги в медич-
них установах будь-якої форми власності на загаль-
них підставах. Відмова в наданні їм медичних послуг 
на підставі ВІЛ-позитивного статусу є незаконною.

Цивільним кодексом України закріплено право на 
життя (ст. 281), право на охорону здоров’я (ст. 283), 
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право на медичну допомогу (ст. 284), право на ін-
формацію про стан свого здоров’я (ст. 285).

Закон України «Основи законодавства про охоро-
ну здоров’я» (ст. 34) унормовано право пацієнта 
на вибір лікуючого лікаря, а саме — лікуючий лікар 
обирається пацієнтом або призначається йому в ус-
тановленому цим законом порядку. Пацієнт вправі 
вимагати заміни лікаря.

Окремим питанням прав ВІЛ-інфікованих пацієнтів 
є отримання кваліфікованої медичної допомоги у від-
повідності до віку. На сьогодні Цивільний кодекс Ук-
раїни (ч. 3 ст. 284) чітко визначає, що надання медичної 
допомоги фізичній особі, яка досягла 14 років, прово-
диться за її згодою. Особам, які не досягли 14 років, 
медична допомога надається за згодою законних 
представників. Це стосується також і послуг у сфері 
протидії ВІЛ-інфекції. Проте, необхідно чітко знати, що 
батьки дитини віком від 14 до 18 років мають право 
бути поінформованими про стан її здоров’я (ст. 285).

Право на таємницю про стан здоров’я у суспільному 
житті громадянина, що є важливим для ВІЛ-інфікова-
них пацієнтів, регулюється декількома законодавчими 
актами. ЗУ «Про протидію поширенню хвороб, зумов-
лених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий 
і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» (ст. 13), виз-
начає, що відомості про результати тестування особи 
з метою виявлення ВІЛ, про наявність або відсутність 
в особи ВІЛ-інфекції є конфіденційними і становлять 
лікарську таємницю. Медичні працівники зобов’язані 
вживати необхідних заходів для забезпечення належ-
ного зберігання конфіденційної інформації про людей, 
які живуть з ВІЛ, та захисту такої інформації від розго-
лошення й розкриття третім особам.

За розголошення інформації про результати обсте-
ження на наявність в особи ВІЛ-інфекції, а також за 
розголошення інформації щодо проведення медич-
ного огляду на виявлення зараження ВІЛ-інфекції, 
особа, яка розголосила таку інформацію підлягає 
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притягненню до кримінальної відповідальності, 
в порядку ст. 132 КК України.

Рівність перед законом та заборона дискримінації 
ЛЖВ та осіб, які належать до груп підвищеного ризи-
ку щодо інфікування ВІЛ (ст. 14).

Антиретровірусна терапія (АРТ) для лікування 
ВІЛ-інфекції (за клінічним протоколом із застосу-
вання антиретровірусних препаратів для лікування 
та профілактики ВІЛ-інфекції затверджений наказом 
МОЗ України № 1292 від 05.06.2019).

Консультування осіб, які прибувають до СІЗО та уста-
нови виконання покарань (за потреби) лікарем-інфек-
ціоністом та тестування на ВІЛ-інфекцію проводиться 
відповідно до спільного наказу МОЗ, МВС, Мінюсту, 
ДСКН України від 22.10.2012 № 821/937/1549/5/156.

Адміністрація СІЗО та установ виконання покарань 
має безкоштовно забезпечувати лікарськими засо-
бами для проведення АРТ всіх засуджених та осіб, 
які утримуються під вартою.

Важкість захворювання на ВІЛ-інфекцію визначають 
за допомогою таких показників:

кількість клітин CD4 (клітин/мм3)
вірусне навантаження (копій/мл).

Ці текти можна зробити у обласних СНІД-центрах.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ) АРТ слід починати в усіх дорослих 
ЛЖВ незалежно від клінічної стадії захворювання 
за класифікацією ВООЗ та при будь-якій кількості 
клітин CD4. Насамперед слід починати АРТ в усіх 
дорослих з важкою або пізньою клінічною стадією 
ВІЛ (клінічна стадія 3 або 4 за класифікацією ВООЗ) та 
у дорослих з кількістю клітин CD4 ≤ 350 клітин/мм3.

АРТ слід починати в усіх вагітних жінок та жінок, 
що годують груддю, які живуть із ВІЛ, незалежно 
від клінічної стадії захворювання за класифікацією 
ВООЗ за будь-якої кількості клітин CD4 та продовжу-
вати лікування довічно.
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АРТ слід починати в усіх підлітків-ЛЖВ незалежно 
від клінічної стадії захворювання за класифікацією 
ВООЗ та за будь-якої кількості клітин CD4.

УВАГА: Чим раніше ви виявите захворювання на віл-
інфекцію і розпочнете лікування, тим більше буде 
його ефективність.

ПЕрЕЛІК ОСНОВНИХ НОрмАТИВНИХ АКТІВ, 
ЯКИмИ рЕгУЛююТьСЯ ПрАВА ОСІБ, 
ЯКІ жИВУТь З ВІЛ

ЗУ «Про протидію поширенню хвороб, зумовле-
них вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та право-
вий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».
Порядок надання послуг з профілактики ВІЛ се-
ред представників груп підвищеного ризику що-
до інфікування ВІЛ.
Порядок надання послуг з догляду і підтримки 
людей, які живуть з ВІЛ.
Порядок добровільного консультування і тесту-
вання на ВІЛ-інфекцію (протокол).
Порядок ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, 
та здійснення медичного нагляду за ними.
ЗУ «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я».
Цивільний Кодекс України.
ЗУ «Про амністію».
Перелік захворювань, які є підставою для подан-
ня до суду матеріалів про звільнення засуджених 
від подальшого відбування покарання.
Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії 
забезпечення сталої відповіді на епідемії ту-
беркульозу, в тому числі хіміорезистентного, та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та за-
твердження плану заходів щодо її реалізації».
Постанова КМУ «Про розмір щомісячної держав-
ної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які 
страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ» та ін.
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ПЕрЕЛІК ДОКУмЕНТІВ, ЯКІ рЕгУЛююТь 
ПрАВИЛА ОргАНІЗАцІї ТА НАДАННЯ 
мЕДИчНОї ДОПОмОгИ ВІЛ ІНФІКОВАНИм

Новий клінічний протокол із застосування анти-
ретровірусних препаратів для лікування та про-
філактики ВІЛ-інфекції (затверджений наказом 
МОЗ України № 1292 від 05.06.2019).
Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, 
органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів 
і виправних центрів щодо забезпечення безпе-
рервності лікування препаратами замісної під-
тримувальної терапії (затверджений спільним 
наказом МОЗ, МВС, Мінюсту, ДСКН України від 
22.10.2012 № 821/937/1549/5/156).
Наказ МОЗ України «Про удосконалення доб-
ровільного консультування і тестування на ВІЛ-
інфекцію» від 19.08.2005 № 415.

Консультації, допомога у складенні заяв, скарг, кло-
потань щодо ненадання медичної допомоги, неякіс-
ної медичної допомоги ВІЛ-інфікованим установами 
виконання покарань здійснюється спеціалістами 
ГО «Харківська правозахисна група».

 khpg.org   +380 50 405-30-15

 fb.com/khpgorg  twitter.com/khpg

Видання підготовлено в рамках проєкту 
«Право та здоров’я ув’язнених» у партнерстві із фондом Роберта Карра 

та профінансовано грантом 
від Європейської мережі тюремних судових спорів 

«Документування та аналіз ситуації з лікуванням ув’язнених, 
хворих на ВІЛ/СНІД в Україні».

Наклад: 500 прим.

Друк: ФОП Холтобін С. М. 
61004, м. Харків, вул. Катерининська, буд. 18

•

•

•

�


