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Огляд епідеміологічної ситуації в регіоні станом на 01 січня 2017 р.
ВІЛ залишається однією з основних глобальних проблем: на
сьогоднішній день хвороба забрала більше 35 мільйонів людських життів. За
даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНЕЙДС, у світі живе з
ВІЛ-інфекцією близько 37 мільйонів людей (додаток №1)
Сьогодні Чернівецька область належить до регіонів з низьким рівнем
захворюваності на ВІЛ-інфекцію та низьким рівнем смертності, від
захворювань, зумовлених СНІДом. Проте, певні статистичні показники
свідчать про те, що в області епідемію ВІЛ-інфекції не подолано.
Щороку в області реєструється близько однакова кількість осіб з
вперше в житті встановлено діагнозом ВІЛ-інфекції. З усіх 97 випадків в 2016
році, 27 – діти, які народилися від ВІЛ-інфікованих жінок. З них, троє дітей
були обстежені за епідемічними показами, так як, їх батьки виявилися ВІЛпозитивними в 2016 році. Інших 24 дітей буде обстежено в майбутньому, їх
статус буде уточнюватися. На превеликий жаль, є ще одна дитина народжена
в 2016 році, яка під час обстеження, у віці 3-ох місяців, ПЛР ДНК, її результат
виявився позитивним. Через 2 місяці дитину буде повторно обстежено на
ПЛР ДНК та ПЛР РНК, у випадку підтвердження ВІЛ, їй буде призначено АРТ.
При проведенні епідеміологічного розслідування було відомо, що мати
вчасно розпочала АРВ-профілактику, її вірусне навантаження становило 5000
РНК копій/мл. Жінка родила мимовільними пологами передчасно, дитина
отримувала три антиретровірусних препарати терміном 28 календарних днів.
Не виключно, що передчасне народження через природні шляхи, а
відповідно недостатній період АРВ-профілактики ВІЛ-вагітної жінки, будуть
наслідком ВІЛ-позитивного результату дитини.
Реєструються і надалі особи віком 15-24 років серед вперше
зареєстрованих випадків інфікування ВІЛ. В 2016р. ця вікова категорія
становить трохи більше 5% (5 випадків), це молоді люди, які інфікувалися
недавно і вели ризиковану поведінку щодо ВІЛ-інфікування.
Нижче наведено розподіл по місцю проживання осіб з вперше в житті
встановлено діагнозом ВІЛ-інфекції в 2016 році. Ці дані надані відповідно до
електронного реєстру ВІЛ-інфікованих осіб центру СНІДу. Але необхідно
зазначити, що ВІЛ-інфіковані люди, які проживають в районах, з метою
запобігання розголосу не звертаються в ЗОЗ по місцю проживання, і
попереджують лікарів центру СНІДу про дотримання конфіденційності
(додаток №5).
Показник охоплення ВІЛ-позитивних осіб медичним обліком від
кількості виявлених за даними СЕМ в 2016 році становить 66,5%. А це
означає, що близько третини усіх ВІЛ-позитивних людей, в яких
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підтверджено ВІЛ в 2016р. перебувають поза медичним наглядом,
відповідно не отримують АРТ.
Якісне перед та після тестове консультування у зв’язку з
тестуванням на ВІЛ-інфекцію медичними працівниками в закладах охорони
здоров’я призведе до того, що люди з ВІЛ-позитивним результатом
будуть знати про це, а відповідно отримувати необхідну медичну
допомогу, що дасть шанс на тривале життя (додаток №6).
Крім того, з усіх осіб з вперше в житті встановлено діагнозом ВІЛінфекції в 2016 році, 29 - ВІЛ діагностовано вже в ІІІ та ІV клінічних стадіях, що
становить 40%. Цей факт свідчить про те, що в області є проблема пізньої
діагностики ВІЛ–інфекції. І є підтвердженням пізнього звернення
за
медичною допомогою, невчасної діагностики, низького рівня проведення
санітарно-просвітної роботи, насамперед серед сільського населення.
З метою вчасного виявлення ВІЛ-інфікованих осіб на ранніх стадіях
захворювання та своєчасного призначення їм антиретровірусної терапії,
що вплине на захворюваність на СНІД та смертність від хвороб,
зумовлених вірусом імунодефіциту людини, в регіоні, першочерговим є
масштабне впровадження на території області консультування щодо
тестування на ВІЛ з ініціативи медичних працівників.
В 2016 році 38 особам встановлено ІV клінічну стадію (СНІД). З них 15
ВІЛ-інфікованих осіб перебували на обліку в центрі СНІДу раніше.
Це означає, що в області не в достатній мірі проводиться активне
спостереження за ВІЛ-інфікованими особами, які перебувають під
медичним наглядом, не в достатній мірі проводиться медикаментозна
профілактика СНІД-індикаторних захворювань (в першу чергу
профілактика туберкульозу) та антиретровірусна терапія.
А також, слід зазначити, що неактивна диспансерна група
відмовляється від диспансеризації. У зв’язку з тим, що дані особи не
отримують АРТ з плином часу, в них проявляються СНІД-індикаторні хвороби
такі як туберкульоз, менінгоенцефаліти, вірусні гепатити тощо. Відомо, що
близько 50% ВІЛ-інфікованих мають ураження ЦНС. Показник групи
активного медичного нагляду станом на 01.01.2017 року становить 85%.
В області і надалі залишається проблема ко-інфекції ВІЛ/ТБ. Обидві
хвороби негативно впливають на стан імунної системи та уражуючи клітини
лімфатичної системи, підсилюють одна одну, створюючи смертельний
тандем. На сьогодні, в регіоні туберкульоз став найпоширенішою
опортуністичною хворобою при ВІЛ–інфекції та основною причиною розвитку
СНІДу й смерті від СНІДу.
Відповідно до звітної форми №2-ВІЛ/СНІДу, в 2016 році зареєстровано
38 нових випадків СНІДу, з них – 20 це туберкульоз (52%), з них 13 - це
вперше діагностований туберкульоз, 18 – легеневий. 15 туберкульозних
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хворих з бактеріовиділенням, відповідно вони є вогнищем інфекції для
оточуючих людей. Проте, до даної звітної форми не ввійшли чотири випадки,
коли у ВІЛ-інфікованих особах було зареєстровано рецидив туберкульозу.
Дані особи вже перебували в реєстрі з подвійним діагнозом ВІЛ/ТБ.
За рекомендацією фахівців ДУ «Український центр з контролю за
соціально небезпечними хворобами МОЗ України» та з метою достовірності
даних, працівники центру СНІДу здійснюють верифікацію статистичних
показників хворих на ВІЛ/ТБ та померлих від ВІЛ/ТБ. В кінці 2016 року
забезпечено доступ лікарю-фтизіатру центру СНІДу до реєстру хворих на
туберкульоз, котрий веде лікар-фтизіатр обласного протитуберкульозного
диспансеру (додаток №7, додаток №8).
Протягом останніх років кількість осіб, які померли від СНІДу
коливається на рівні 13-18. Цей показник є майже в 4 рази нижчим ніж по
Україні (додаток №9, додаток №10).
Станом на 01.01.2017р. в обласному центрі СНІДу під медичним
наглядом перебуває 870 осіб, з них 359 - у І кл.ст., 91 - у ІІ кл.ст., 163 – у ІІІ
кл.ст., 257 - у IV кл.ст. На обліку 135 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими
жінками: 99 дітей перебувають у стадії ВІЛ підтверджено та 36 - ВІЛ в стадії
підтвердження.
Щодо поширеності кількості ЛЖВ в Чернівецькій області ситуація є
наступною та зображено графічно (додаток №13).
Найвищий показник поширеності на ВІЛ-інфекцію в Герцаївському р-ні
274,4 на 100 тис. населення, м.Чернівці (143,9), м. Новодністровськ (146,4),
Сторожинецькому р-ні (103,4). Слід відмітити, що у Герцаївському районі у
Святовознесенському монастирі перебувають 83 ВІЛ-інфікованих дітей під
опікою владики Михайла Лонгіна та всі крім однієї дитини отримують
антиретровірусну терапію.
Поширеність ВІЛ-інфекції у м. Новодністровськ пов’язано з такими
факторами: велика кількість молодих людей, котрі вживають ін’єкційні
наркотики, відсутність профілактичних програм в місті, географічне
розташування міста (на межі двох областей та Молдови), і звичайно, великий
рівень безробіття.
В 2016 р. до Чернівецької області прибули 21 ВІЛ-інфікованих осіб з
інших регіонів України. Графічно це зображено нижче (додаток №14).
Крім того, в 2016 р. в інші регіони України вибули 23 ВІЛ-інфікованих
осіб з Чернівецької області, що свідчить про високу міграцію ЛЖВ. Це може
бути пов’язано з дискримінацією, матеріально-соціальними проблемами,
відсутністю стабільних умов проживання.
Станом на 01.01.2017 р. в області проживають 21 людей, які прибули з
ВІЛ-позитивним результатом в Чернівецьку область з Донецької та Луганської
областей. Не можна не згадати те, що буковинці-чоловіки, які є
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військовослужбовцями під час проходження служби в районі АТО
одружуються з ВІЛ-інфікованими жінками народженими в Донецькій чи
Луганській областях. Тим самим, створюються дискордантні пари.
Враховуючи вище сказане, зрозуміло, що в Чернівецькій області
з'являється нова група ризику щодо ВІЛ-інфікування - переселенці, зокрема
особи, які прибули з районів АТО.
Світовий досвід свідчить, що СІН найбільш уразливі до ВІЛ, і поширення
інфекції серед них відбувається з найбільшою швидкістю. Треба визнати, що
в умовах концентрованої стадії епідемії, вирішальну роль у визначені
подальшого розвитку епідемії ВІЛ-інфекції відіграють масштаби та якість
заходів з профілактики серед осіб із груп населення високого ризику
інфікування ВІЛ та серед їхніх статевих партнерів.
В області відмічається порівняно невисока доступність тестування на
ВІЛ осіб з груп ризику. В 2016 році проведено 4 281 обстежень осіб з груп
підвищеного ризику, що становить 11,63% від усіх обстежених. Але це
здійснюється завдяки громадським організаціям м. Чернівці ("Нова сім'я",
"Люди Буковини"). Доступ до тестування осіб з ГПР в лікувальнопрофілактичних закладах залишається досить низьким.
Враховуючи вище сказане, заходи з тестування осіб, які не належать
до груп підвищеного ризику, не є першочерговим пріоритетом, натомість
охоплення лікувально-профілактичними закладами тестуванням на ВІЛ
представників груп ризику є надзвичайно важливим, але залишається в
області низьким та непослідовним.
Серед ВІЛ-інфікованих осіб в області, як і раніше, переважають
чоловіки. Частка жінок в 2016 році складала 47%. Чоловіки були і є рушійною
силою споживачів ін’єкційних наркотиків. Відповідно, у відсотковому
співвідношенні ВІЛ-інфіковані чоловіки переважають ВІЛ-інфікованих жінок,
які вживають ін’єкційні наркотики. В 2016 році взято під медичний нагляд 1
жінку та 14 чоловіків, ймовірний шлях інфікування яких – ін’єкційний.
У віковій структурі нових випадків ВІЛ переважають особи у віці 25-49
років. Сьогодні це становить 58% всіх нових випадків ВІЛ. Переважно, це
чоловіки. Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІД вражає найбільш працездатну і
репродуктивну частину населення, що може привести до посилення і
загострення негативних демографічних і соціально-економічних тенденцій. В
2016 році зареєстровано 8 людей з ВІЛ віком ≥ 50 років, це свідчить про "старі
випадки інфікування". Відповідно, ці люди ймовірно є інфікованими багато
років. В області продовжують реєструватися випадки ВІЛ-інфікування у
молодому віці 18-24 роки – 5 людей. Це "недавні випадки інфікування"
(додаток №15).
Домінуючим шляхом передачі ВІЛ-інфекції в області є статевий шлях
інфікування (додаток №16).
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Частка осіб, які інфікувалися статевим шляхом – 56%, парентеральним
шляхом – 16%. Частка дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями – 28%.
Слід відмітити, що ці діти протягом 1-ого року життя будуть двічі обстежені на
наявність провірусного ДНК методом ПЛР та у віці 18 місяців на наявність
антитіл до ВІЛ методом ІФА. За наявності негативних результатів обстеження
на ВІЛ, діти будуть зняті з медичного нагляду. Рівень ПВТ за 2014 рік
становить 4,35%.
У структурі шляхів інфікування ВІЛ в області продовжується зниження
питомої ваги передачі ВІЛ внаслідок введення наркотичних речовин
ін'єкційним шляхом на тлі поступового збільшення частки випадків
зараження статевим шляхом.
Цей факт підтверджує, що ВІЛ вражає загальне населення, котре не
веде ризиковану поведінку щодо ВІЛ-інфікування.
Незважаючи на збільшення частки статевого шляху передачі ВІЛ, не
можна недооцінювати участі СІН в розвитку епідемії ВІЛ. Вони, як і раніше,
залишаються групою ризику інфікування ВІЛ і серед них так само поширений
статевий шлях передачі інфекції: від СІН до їх статевих партнерів, які не є
споживачами ін'єкційних наркотиків.
Незважаючи на зусилля і прогрес щодо збільшення кількості ЛЖВ, які
отримують лікувальні та профілактичні послуги, все ж таки ще не можна
зупинити або суттєво знизити інтенсивність епідемічного процесу ВІЛінфекції.
За результатами проведеного епідеміологічного моніторингу за ВІЛінфекцією у регіоні в 2016 році, слід наголосити на основні проблемні
питання, які заслуговують на увагу.
- пізня діагностика ВІЛ. Майже третина всіх вперше виявлених осіб
діагностовано вже в ІІІ та ІV клінічних стадіях,
- низький доступ до тестування на ВІЛ осіб з ГПР в лікувальнопрофілактичних закладах. Як правило, це здійснюється завдяки НУО.
- показник охоплення ВІЛ-позитивних осіб медичним обліком від кількості
виявлених за даними СЕМ становить майже 2/3 від усіх ВІЛ(+) осіб. Проте,
близько 38% ВІЛ(+) осіб не взяті під медичний нагляд та не отримують
належного лікування (також і АРТ). Причина – в тому числі, неякісне перед та
після тестове консультування у зв’язку з тестуванням на ВІЛ.
- низька питома вага ВІЛ-інфікованих осіб, які перенаправлені з НУО,
серед вперше зареєстрованих випадків ВІЛ–інфекції в 2016р. Враховуючи той
факт, що щороку приблизно однакова кількість осіб з ГПР обстежується НУО,
можна зробити висновок, що обстежуються одні і ті ж особи. До тестування на
ВІЛ не залучаються нові особи з ризикованою поведінкою, котрі не є клієнтами
НУО.
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- 20 з 38 вперше встановленим діагнозом СНІД, в 2016р. це особи з
подвійним діагнозом ТБ/ВІЛ. Це становить трохи більше 50%.
- немає належного виконання обов’язків з диспансеризації ВІЛінфікованих засуджених осіб. До центру СНІДу не подаються ф.502-1/0 та ф.5022/о.
Аналіз виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на
регіональному рівні у розрізі каскаду послуг.

23.03.2017 року на засіданні обласної ради з питань протидії
туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу були затверджені оціночні дані
чисельності ключових груп ризику (люди, які вживають ін’єкційні наркотики,
особи секс бізнесу та чоловіки, які мають секс з чоловіками) та оціночні дані
чисельності людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ).
Область, регіон

Чернівецька
обл.

ЛВІН

РКС

ЧСЧ

Обласний
центр
(місто)

Обласний
рівень

Обласний
центр
(місто)

Обласний
рівень

Обласний
центр
(місто)

Обласний
рівень

2 400

3 600

800

800

1 500

2 000

Регіон

Оціночна кількість ЛЖВ1

Україна

237 500

Чернівецька

1400

1Оціночна кількість ЛЖВ в Україні на початок 2017 р. (усі вікові категорії). Оціночні дані отримано за допомогою програмного
забезпечення Spectrum/EPP (версія 5.50), включають дані АР Крим, м. Севастополь та території проведення антитерористичної опе рації.
Оціночні дані отримані на підставі офіційних демографічних даних відповідного регіону, даних рутинної статистичної звітності
та результатів біоповедінкових досліджень.

Послуги з консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію.
Забезпечення вільного доступу різних верст населення області до
безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію є одним із
пріоритетним заходом Обласної цільової соціальної програми протидії
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням
сесії Чернівецької обласної ради.
У жовтні 2014 року ЮНЕЙДС – Об’єднана Програма ООН з ВІЛ/СНІДу
затвердило стратегію, виконання якої, на думку експертів, зможе зупинити
поширення ВІЛ-інфекції у світі. Назва цієї стратегії 90-90-90. Це означає, що 90
відсотків ВІЛ-позитивних мають знати про свій ВІЛ-статус, 90 відсотків ВІЛ8

позитивних мають отримати антиретровірусне лікування і у 90 відсотків з них
лікування має бути ефективним.
Важлива роль у забезпеченні досягнення першої цілі належить
послугам з консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, яка повинна
забезпечувати такий рівень до- та післятестового консультування, який
гарантує «доведення» пацієнта до центру СНІДу або кабінету «Довіра» з
метою проведення поглибленого клініко-лабораторного обстеження
пацієнта, надання необхідного обсягу психологічної допомоги та визначення
режиму подальшого диспансерного спостереження, в т.ч. і необхідності
антиретровірусної терапії.
Варто відмітити, що на сучасному етапі ВООЗ вважає за доцільність
замінити термін «консультування і тестування на ВІЛ» (КіТ) на термін
«послуги з тестування на ВІЛ» (ПТВ), бо саме термін ПТВ, на думку ВООЗ,
відображає надання повного спектру медико-соціальних послуг, а саме:
консультування (дотестове інформування та післятестове консультування),
надання необхідних послуг профілактики, лікування та догляду у зв’язку з ВІЛ
та інших клінічних і допоміжних послуг, координація з лабораторною
службою для забезпечення отримання результатів гарантованої якості,
оскільки тестування на ВІЛ – це ключ до профілактики, лікування, догляду та
інших заходів підтримки у зв’язку з ВІЛ-інфекцією.
Нормативно-правова база, як на державному, так і на обласному рівні,
забезпечує здійснення усіх етапів ПТВ. Слід відмітити, що згідно наказу МОЗ
України від 11.05.2010 № 388 «Про удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції»,
яким затверджена форма №3-ВІЛ/СНІД (квартальна) «Звіт про проведення
консультування у зв’язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію» проводиться оцінка
консультування, що відбувається у різних закладах охорони здоров’я різних
профілів та підпорядкування, громадських організацій, а згідно наказу МОЗ
України від 05.03.2013 № 180 «Про затвердження форм первинної облікової
документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛінфекції та інструкцій щодо їх заповнення» за даними форм №1-ВІЛ/СНІД
(квартальна) та №2-ВІЛ/СНІД (річна) «Звіт про осіб зі станами та хворобами,
що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)» проводиться оцінка
тестування із зазначенням кодів обліку обстеження на ВІЛ, що відображають
групи ризику (СІН, ЖКС, ЧСЧ, ув'язнені, тощо) або закладами охорони
здоров’я
(протитуберкульозної,
наркологічної,
інфекційної,
дерматовенерологічної, акушерсько-гінекологічної, патологоанатомічної,
пенітенціарної служби, служби крові) або типу тестування (анонімне,
конфіденційне). Тому, порівнювати результати тестування за окремими
кодами з даними щодо кількості проведених консультувань на ВІЛ-інфекцію
не коректно.
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У 2016 році в області
загальна кількість осіб, які отримали
передтестове консультування становила 57 491 особи (в 2015 році – 70 560
осіб), кількість осіб, які отримали післятестове консультування – 53 003 осіб
(92% від кількості осіб, які отримали передтестове консультування).
В 2016 році тестуванням на ВІЛ-інфекцію охоплено 36 818 людей без
донорів та вагітних (тест-системи закуплені за кошти обласного бюджету)
(додаток №17).
Як вже зазначалося раніше, в області є необхідність впровадження
тестування на ВІЛ з ініціативи медичного працівника. Але досить низький
рівень обстеження спостерігається зокрема в м. Новодністровськ,
Глибоцькому та Вижницькому районах та високий – у Сторожинецькому,
Сокирянському районах. Даний недолік можна усунути виключно
командною роботою, а саме, направленням в маніпуляційний кабінет
пацієнтів закладу лікарем-інфекціоністом, фтизіатром, дерматологом,
наркологом, терапевтом. Один лікар-інфекціоніст не в змозі збільшити
доступ населення на ВІЛ населення, до того ж, за відсутності окремого
структурного підрозділу – кабінет «Довіра». Та й мета є не тестування заради
тестування, а тестування заради вчасного виявлення ВІЛ.
Надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим.
Згідно наказу МОЗ України від 22.12.2015 року №887 «Про
затвердження змін до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛінфекції у дорослих та підлітків» ранній початок АРТ є клінічно доцільним та
клінічно обґрунтованим. АРТ рекомендується всім ВІЛ-інфікованим з метою
зниження ризику прогресування захворювання та профілактики передачі ВІЛ,
незалежно від кількості СД4. Основними пріоритетними клінічними
показаннями до призначення АРТ є наявність будь-якого СНІД-індикаторного
захворювання
(4-а
клінічна
стадія)
або
ВІЛ-асоційованого
захворювання/стану та/або зменшення кількості СД4-лімфоцитів менше 500
клітин/мкл. Пацієнтам з ТБ/ВІЛ слід розпочинати АРТ через 2 тижні після
початку протитуберкульозного лікування. В області є низький відсоток
утримання на АРТ хворих на ВІЛ/ТБ. Це можна пояснити тим, що пацієнт
повинен приймати велику кількість препаратів та тривалий період, наявність
побічної дії ліків, синдрому відновлення імунної системи (СВІС). Як правило,
такі пацієнти розпочинають приймати АРТ в межах фтизіатричного закладу
під час лікування інтенсивної фази туберкульозу, але коли вони залишають
стаціонар, то припиняють приймати антиретровірусні препарати з різних
причин.
Нижче наведені дані про охоплення ВІЛ-інфікованих/хворих на СНІД
обстеженням на СД4. Інформація надається про дорослих осіб, оскільки для
дітей ключовим є визначення відсотку СД4, а не абсолютного показника. З
нище наведеної таблиці зрозуміло, що серед усіх ВІЛ-позитивних осіб, 17
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взяті під медичний нагляд з СД4 менше 200 клітин/мкл, що становить 24%
(додаток №18).
Станом на 01.01.2017 р. АРТ отримує 465 ВІЛ-інфікованих пацієнтів, з
них 93 - дітей. Смертність серед людей, які приймають АРТ в 6 разів нижча,
ніж серед пацієнтів, що її не отримують. З усіх померлих (36 ВІЛ-інфікованих
людей): 16 осіб приймали АРТ але тільки п’ять з них, отримували таку терапію
більше одного року, усі інші не отримували її з різних причин.
З метою достовірності даних, в закладі постійно здійснюється розбір
кожного випадку смерті та проводиться звірка з даними управління
статистики, що свідчить про достовірність показників в Чернівецькій області.
Крім того, звірка відбувається з обласним протитуберкульозним
диспансером (щодо ВІЛ/ТБ пацієнтів) та зі закладами пенітенціарної служби.
В 2016 році усього померло 36 осіб, з них 18 причини пов’язаними з
ВІЛ-інфекцією та 18 – непов’язаними з ВІЛ. Серед померлих, 18 осіб
перебували у четвертій клінічній стадії та 12 померли внаслідок ко-інфекції
ТБ/ВІЛ.
Тому, необхідно терміново посилити напрям роботи з надання
фтизіатричної допомоги ВІЛ-інфікованим/хворим на СНІД, і в першу чергу –
надання медикаментозної профілактики та лікування туберкульозу у ВІЛінфікованих осіб, призначення антиретровірусної терапії (надалі – АРТ) у
хворих на ТБ/ВІЛ.
Південні регіони України, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська,
Донецька області та м. Київ є територіями з високим рівнем поширеності ВІЛ,
західні області - з низьким рівнем. Більше половини усіх ВІЛ-інфікованих осіб,
які офіційно перебувають під наглядом, проживають на територіях
Дніпропетровської, Донецької, Одеської областей та м. Києва.
Інфікування ВІЛ серед вагітних за кодом 109.1 (обстежені первинно)
становить 0,1 %. Цей показник достатньо точно відображає інфікування
загального населення, і є значно нижчий ніж по Україні. А показник інфікування ВІЛ серед вагітних за кодом 109.2 (обстежені повторно) свідчить
про темпи поширення інфекції серед населення області. Проте, в 2016 році
дільничним лікарем-акушер-гінекологом скерована жінка до центру СНІДу у
зв’язку з ВІЛ(+) у неї за кодом 109.2, обстежена в 24 неділь вагітності. Жінка
надала обмінну карту вагітної, згідно якої з’ясовано, що перший раз вона
обстежена в 13 неділь вагітності і результат на ВІЛ(-). Під час перед тестового
консультування стало відомо, що проживає з громадянським чоловіком
близько 7 місяців. Її чоловік був обстежений на ВІЛ, результат – позитивний,
але від диспансеризації він відмовився. Більше того, чоловік покинув свою
жінку. Станом на сьогодні, жінка народила дівчинку, та отримує АРТ.
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Каскад послуг для людей, які живуть з ВІЛ в Чернівецькій області,
станом на 01.01.2017 р.

Вартість антиретровірусних препаратів
СХЕМИ

ЦІНА /МІСЯЦЬ

1-ОГО РЯДУ

208 - 1608

2-ОГО РЯДУ

9000 - 15000

Профілактичні заходи щодо попередження інфікування ВІЛ.
У зв’язку з особливостями діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими жінками, всі діти, після їх народження перебувають під
диспансерним наглядом до моменту остаточного встановлення ВІЛ-статусу
(18 місяців і старше). Диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими вагітними в
області здійснюється в жіночих консультаціях пологових будинків,
центральних районних лікарнях за участю фахівців обласного центру
профілактики і боротьби зі СНІДом відповідно до вимог Уніфікованого
клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги дітям, затверджено наказом
МОЗ України від 24.02.2015 № 92 «Про затвердження та впровадження
медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги ВІЛінфікованим дітям». Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини
проводиться відповідно до вимог Клінічного протоколу з акушерської
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допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини»,
затвердженого наказом МОЗ України від 16.05.2016 №449 "Про
затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі
стандартизації медичної допомоги "Профілактика передачі ВІЛ від матері до
дитини"
Комплексна та послідовна профілактика дозволяє суттєво знизити
ризик передачі ВІЛ від матері до дитини, тому медичними працівниками
лікувально-профілактичних закладів області даному питанню приділяється
значна увага. Проблемним залишається питання зниження передачі ВІЛ від
матері до дитини до 0%, як цільового індикатора цільової соціальної
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, що пов’язано з
можливістю внутрішньоутробного інфікування плода при виявленні ВІЛпозитивних вагітних з низьким рівнем СД4+ клітин, асоціальною та подекуди
неадекватною поведінкою окремих вагітних.
Дворазове обстеження вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію під час взяття на
диспансерний облік по вагітності та у терміні до 24 тижнів вагітності
забезпечує своєчасне виявленням ВІЛ-інфекції. Одним з основних методів
діагностики ВІЛ-інфекції в клінічній практиці є імуноферментний аналіз (ІФА),
який дозволяє визначити в сироватці крові сумарні антитіла до ВІЛ.
У 2016 році на ВІЛ-інфекцію методом ІФА за кодом 109.1 було
обстежено 11505 жінки, у 11 випадках були виявлені антитіла до ВІЛ. За
кодом 109.2. на ВІЛ-інфекцію було обстежено 10065 жінок, в 1 випадку були
виявлені антитіла до ВІЛ.
Усім вагітним незалежно від терміну вагітності призначається
антиретровірусна терапія, а зниження рівня вірусного навантаження перед
пологами при проведенні медикаментозної профілактики дає можливість
вести пологи природним шляхом. Тому, всі ВІЛ-інфіковані вагітні
обстежуються СД4+ та вірусне навантаження.
Діти, народжені від ВІЛ-інфікованих жінок, у віці до одного року
знаходяться на штучному вигодовуванні та безкоштовно забезпечуються
молочними сумішами, препаратами для профілактики і лікування
опортуністичних інфекцій за рахунок місцевих бюджетів.
З метою зменшення ризикованої поведінки стосовно інфікування
ВІЛ/СНІДом, вірусними гепатитами та іншими інфекціями, що передаються
через кров, а також стабілізації життя споживачів ін’єкційних наркотиків в
медичному та соціальному сенсі в Чернівецькій області функціонує сайт ЗПТ
на базі КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер». На замісній
терапії знаходиться 81 особа (56 – чоловіків, 25 – жінок).
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Аналіз стану епідемії ВІЛ-інфекції у регіоні за показниками
Національного плану МіО.
У 2016 році були зібрані дані для визначення окремих показників
Національного плану МіО, затверджених наказом МОЗ України від 09.02.2012
р. № 97 «Про затвердження Національного плану моніторингу та оцінки
виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД
на 2012-2013 рр.».
Значення показників у 2016 році були наступними.
№ та назва показника

Звіт за 2016 рік

Показник № 2. Відсоток фактичного фінансування Програми від
запланованого
державні

5 021 413,00 грн.

місцеві

600 181, 00 грн.

Показник № 3. Поширеність ВІЛ серед молодих людей віком 15–24 років
(за віком)

0%

чисельник

0

знаменник

2366

15-17 років
18-24 роки

0

За віком

Показник № 4. Смертність населення від хвороби, зумовленої вірусом
імунодефіциту людини (ВІЛ) (за типом поселення)

0
3,97 на 100 тис. населення

чисельник

36

знаменник

906 828 чол.

За типом поселення
міське
сільське
Показник № 5. Поширеність ВІЛ серед вагітних

16
20
0,25%

чисельник

25

знаменник

10177

На момент встановлення ВІЛ-позитивного статусу
ВІЛ-позитивні вагітні у звітному році

25

ВІЛ-позитивні вагітні, які малі ВІЛ-позитивний статус до звітного року

11

Показник № 9. Частота передачі ВІЛ від матері до дитини

4,35%
чисельник

1

знаменник

22

Показник № 14. Кількість споживачів ін'єкційних наркотиків, охоплених

3398
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№ та назва показника

Звіт за 2016 рік

профілактичними програмами (за статтю, за віком)
За статтю
чоловіча
жіноча
За віком
до 18 років
18-19 років
20-24 роки
25 років і старші
Показник № 15. Кількість працівників комерційного сексу, охоплених
профілактичними програмами (за статтю, за віком)

0

За статтю
чоловіча
жіноча
За віком
до 18 років
18-19 років
20-24 роки
25 років і старші
Показник № 16. Кількість чоловіків, які мають секс з чоловіками,
охоплених профілактичними програмами (за віком)
За віком

526

до 18 років
18-19 років
20-24 років
25 років і старші
Показник № 17. Відсоток загальноосвітніх навчальних закладів, які мають
підготовлених вчителів і протягом останнього навчального року
забезпечили навчання учнів за програмами розвитку життєвих навичок
щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ (за типом
поселення)

100%

чисельник

426

знаменник

426

міське

107

сільське

319

За типом поселення

Показник № 18. Відсоток молодих людей віком 15 - 24 роки, які
правильно визначають шляхи запобігання статевій передачі ВІЛ-інфекції та
знають як вона не передається (за віком, за статтю, за типом поселення)

-

чисельник
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№ та назва показника

Звіт за 2016 рік
знаменник

За віком
15-17 років
18-24 років
За статтю
чоловіча
жіноча
За типом поселення
міське
сільське
Показник № 19. Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, яких було взято під
медичний нагляд у III та IV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, серед загального
числа осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції

42,5%

чисельник

31

знаменник

73

Показник № 20. Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, які пройшли медичний
нагляд протягом року, серед загального числа ВІЛ-інфікованих осіб, які
перебувають на обліку (за типом поселення, за статтю)

85%

чисельник

741

знаменник

870

міське

323

сільське

418

чоловіча

392

жіноча

349

За типом поселення

За статтю

Показник № 21. Відсоток людей, які живуть з ВІЛ, охоплених послугами
догляду та підтримки (за статтю, за віком)

95,5%

чисельник

831

знаменник

870

чоловіча

462

жіноча

369

За статтю

За віком
до 18 років
18 років і старші
Показник № 22. Кількість осіб з ВІЛ-інфекцією, які отримують АРТ
Показник № 23. Відсоток дітей, які отримують АРТ, з числа ВІЛ-інфікованих
дітей

0
831
465
70,4%
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№ та назва показника

Звіт за 2016 рік
чисельник

95

знаменник

135

Показник № 24. Відсоток осіб з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, які отримують АРТ
через 12 місяців після її початку (за причинами вибуття)

86,1%

чисельник

93

знаменник

108

За причинами вибуття
внаслідок смерті

3

відмовився

8

переведення в іншу область, місця позбавлення волі

4

Показник № 25. Відсоток зареєстрованих ВІЛ-інфікованих пацієнтів з ТБ,
які отримували АРТ під час лікування ТБ (за статтю, за віком)

81,5%

чисельник

22

знаменник

27

0-14 років

0

15-і більше років

27

чоловіча

23

жіноча

4

За віком

За статтю

Показник № 26. Кількість смертей від туберкульозу серед хворих з коінфекцією ВІЛ/ТБ (за статтю; за типом поселення)

12

чисельник

12

знаменник

906 828 чол.

За типом поселення
міське

6

сільське

6

чоловіча

9

жіноча

3

За статтю

Показник № 27. Відсоток осіб з опіоїдною залежністю, які отримують
замісну підтримувальну терапію (за статтю)

12,3%

чисельник

81

знаменник

657

чоловіча

56

жіноча

25

За статтю

Показник №28. Рівень дискримінації осіб, які живуть з ВІЛ (за віком, за
статтю, за типом поселення)

-
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№ та назва показника

Звіт за 2016 рік
чисельник
знаменник

За віком
до 18 років
18-19 років
20-24 років
25 років і старші
За статтю
чоловіча
жіноча
За типом поселення
міське
сільське

Проаналізувавши всі показники моніторингу та оцінки можна зробити
наступні висновки. Фінансовий внесок державного та місцевого бюджетів є
недостатнім для того, щоб досягти суттєвого прогресу у зупиненні епідемії.
Інфікування ВІЛ серед вагітних за кодом 109.1 (обстежені первинно) свідчить
про те, що Чернівецька область є регіоном з низьким рівнем поширення ВІЛ.
В області зафіксовано низький рівень інфікування ВІЛ внаслідок введення
наркотичних речовин ін'єкційним шляхом на тлі поступового збільшення
частки випадків зараження статевим шляхом. Доступ до тестування осіб з ГПР
в лікувально-профілактичних закладах залишається досить низьким. Як
правило, це здійснюється завдяки НУО. Відповідно, заходи з тестування осіб,
які не належать до груп підвищеного ризику, не є першочерговим
пріоритетом, натомість охоплення лікувально-профілактичними закладами
тестуванням на ВІЛ представників груп ризику є надзвичайно важливим, але
залишається в області низьким. Виявлення ВІЛ в ІІІ-ІV кл. ст. 30% свідчить про
те, що в області першочерговим є впровадження тестування на ВІЛ з
ініціативи медичних працівників.
Регіональна система МіО у 2016 році: основні досягнення та наявні
проблеми.
В 2016 році було проведено 3 засідання Координаційної ради з питань
протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Питання, які підіймалися КР в регіоні:
Засідання від 17.03.2016 р.
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1.
Інформація по дотриманню інфекційного контролю за
туберкульозом в ОКУ «Чернівецький обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом».
2.
Інформація за результатами проведеного крос-секційного
дослідження в рамках проекту «Моніторинг поведінки та поширення ВІЛінфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків та їх статевих партнерів як
компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління».
Засідання від 12.05.2016 р.
1.
Інформація щодо створення Міжсекторальної робочої групи з
питань протидії захворюванню на туберкульоз.
2.
Інформація про виконання та фінансування Комплексної
соціальної програми протидії захворюванню на ВІЛ-інфекцію/СНІД в
Чернівецькій області на 2015-2018 роки.
3.
Інформація щодо проблемних питань відкриття сайтів замісної
підтримувальної терапії в районах Чернівецької області.
Засідання від 14.02.2016 р.
1.
Стан поширення ВІЛ в Чернівецькій області, пріоритетні напрямки
протидії ВІЛ-інфекції в області.
2.
Щодо роботи Відділу МіО протитуберкульозної служби та
прогностичні тенденції епідеміологічної ситуації з туберкульозу на 2017-2018
роки.
3.
Щодо затвердження оціночних даних кількості людей, які живуть
з ВІЛ/СНІД в Чернівецькій області із використанням програми SPECTRUM.
4.
Стан поширення ВІЛ-інфекції в Чернівецькій області, пріоритетні
напрямки протидії ВІЛ-інфекції в області.
5.
Інформація щодо посилення та забезпечення сталості єдиної
системи моніторингу та оцінки ефективності виконання програмних заходів з
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2017 рік.
Питання, що були винесені фахівцями Центру МіО:
1.
Інформація по дотриманню інфекційного контролю за
туберкульозом в ОКУ «Чернівецький обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом».
2.
Інформація за результатами проведеного крос-секційного
дослідження в рамках проекту «Моніторинг поведінки та поширення ВІЛінфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків та їх статевих партнерів як
компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління».
3.
Інформація про виконання та фінансування Комплексної
соціальної програми протидії захворюванню на ВІЛ-інфекцію/СНІД в
Чернівецькій області на 2015-2018 роки.
4.
Щодо затвердження оціночних даних кількості людей, які живуть
з ВІЛ/СНІД в Чернівецькій області із використанням програми SPECTRUM.
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5.
Стан поширення ВІЛ-інфекції в Чернівецькій області, пріоритетні
напрямки протидії ВІЛ-інфекції в області.
6.
Інформація щодо посилення та забезпечення сталості єдиної
системи моніторингу та оцінки ефективності виконання програмних заходів з
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2017 рік.
Прийняті рішення за результатами розгляду питань у сфері МіО:
1.
Протокольним рішенням затверджено оціночні дані кількості
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Чернівецькій області із використанням
програми SPECTRUM.
2.
Затверджено План посилення та забезпечення сталості єдиної
системи моніторингу та оцінки ефективності виконання програмних заходів з
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області на 2017 рік.
3.
Затверджено План роботи обласної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017 рік.
Результати прийнятих рішень на рівні регіону:
1.
Станом на 01.01.2017 р. в Чернівецькій області використовуються
оновлені оціночні дані кількості людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.
2.
Покращено роботу з диспансеризації ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
3.
Покращено доступ до послуг консультування та тестування на ВІЛ
та програм профілактики, насамперед, серед представників груп ризику
щодо інфікування ВІЛ.
4.
Покращено співпрацю з ВІЛ-сервісними організаціями в питанні
підвищення прихильності до ВААРТ (антиретровірусної терапії), насамперед в
осіб з груп ризику (СІН) та ВІЛ-інфікованих осіб, котрі перебувають поза
медичними послугами.
Відповідно до положення про міжвідомчу робочу групу з питань
моніторингу та оцінки ефективності виконання програмних заходів з протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу засідання групи проводяться 4 рази на рік. В 2016 році
було проведено 3 засідання.
Протягом року робочою групою МіО були погоджені:
обласний план моніторингу та оцінки виконання Обласної
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2016 рік,
проект Аналітичної довідки про стан виконання заходів
Регіональної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
пропозиції щодо зміни в штатному розписі РЦ МІО.
надані пропозиції до Планів роботи обласної ради з питань
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017 рік;
Прийнято рішення та доручено ОКУ «Чернівецький обласний центр з
профілактики і боротьби зі СНІДом» розробити регіональні показники
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моніторингу заходів з протидії захворюваності на поєднану патологію
туберкульоз/ВІЛ-інфекція.
На 2017 рік заплановано 4 засідання засідань РГ МіО.
РЦ МІО щоквартально проводить звірки, співставлення даних з різних
джерел. Щоквартально лікарі-інфекціоністи з ЦРЛ, ЛПЗ міста (або
представники з організаційно-методичних відділів ЛПЗ) проводять звірки з
керівником Центру МІО по показникам щодо епідеміологічних даних.
Аналіз даних відбувається згідно електронних таблиць Excel, які
розроблені в РЦ МІО.
В 2016 році було 11 раз проведена оцінка якості даних та заповнений
інструмент з оцінки якості даних DQA (оцінка проводилась лише в ОКУ
«Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», тому
що в Чернівецькій області лише 1 заклад, який призначає АРТ і займається
диспансеризацією).
У 2016 році працівниками РЦ МІО було проведено 3 тренінга на теми:
щодо виконання наказу від 19.08.2005 №415 «Про удосконалення
добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію», щодо наказу
МОЗ України від 14.02.2012 №114 «Про організацію надання послуг
консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що
передаються статевим шляхом, у мобільних пунктах та мобільних
амбулаторіях», щодо наказу від 19.04.2006 №236 «Про організацію
впровадження порядку добровільного консультування і тестування на ВІЛінфекцію» для лікарів-інфекціоністів та всіх зацікавлених осіб.
Навчено 38 фахівців.
Результати оцінки Центру СНІДу за методикою CLASS
18.11.2015р.-19.11.2015р. в ОКУ «Чернівецький обласний центр з
профілактики та боротьби зі СНІДом» була проведена якісна оцінка за
методологією ClASS.
Методика ClASS (Clinical Assessment for System Strengthening – Клінічна
оцінка для посилення систем) є методологією якісної оцінки, основною
метою якої є визначення наявних можливостей організації-учасниці, оцінки її
потреб в посиленні власного потенціалу. На відміну від традиційних підходів
моніторингу та контролю, процес ClASS не є «аудитом», оскільки передбачає
участь в процесі оцінки всіх партнерів, включаючи представників закладу, що
оцінюється. Основне завдання процесу оцінки за методологією ClASS полягає
у пошуку шляхів та ресурсів для забезпечення сталого та безперервного
процесу надання якісних послуг. Специфічними завданнями методології
CLASS є:
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створення можливостей для детальної та глибокої оцінки
адміністративних, фінансових та технічних спроможностей програм
лікування, догляду та підтримки ЛЖВ, які впроваджуються державними та
недержавними закладами за підтримки державного/місцевого бюджетів та
коштів проектів міжнародної технічної допомоги, за активної участі
представників закладів, що оцінюються;

планування представниками закладів, що оцінюються,
практичних та реалістичних заходів щодо посилення системи надання послуг
для ЛЖВ та невідкладна реалізація таких заходів;

надання інформації зацікавленим партнерам щодо наявних
потреб у технічній допомозі, визначення місцевих ресурсів для задоволення
цих потреб та, за необхідності, планування технічної допомоги у подальшому
посиленні потенціалу та підвищення якості послуг для ЛЖВ.
Загальна мета оцінки ClASS Центру СНІДу полягала у визначенні потреб
в посиленні потенціалу закладу та підвищенні якості надання медичних та
інших послуг з акцентуванням уваги на наступних аспектах:

ефективність та раціональність використання та управління
наявними ресурсами;

ефективність адміністрування програм та менеджмент закладу;

забезпечення послідовності, безперервності та повноти
виконання запланованих заходів;

спроможність кадрового та управлінського потенціалу;

забезпечення комплексності та відповідної якості медичних та
соціальних послуг, а також послуг з профілактики, консультування і
тестування на ВІЛ.
Методи збору даних, які використовувалися командою оцінки ClASS,
включали проведення глибинних інтерв’ю з керівництвом та персоналом
закладу, спостереження, розгляд «маршруту пацієнта/клієнта», аналіз
документації.
Результати оцінки ClASS Центру СНІДу представлені за кожним з
напрямків (Адміністративний, Фінансовий, Медичні послуги та послуги з
консультування і тестування) по наступних категоріях:
−
Сильні сторони: добре функціонуючі системи, процедури та
процеси;
−
Напрями для покращення і рекомендації: відсутність або
недосконалість систем, процедур та процесів, ведення документації, якість
надання послуг та відповідності стандартам. Надання рекомендацій щодо
вирішення визначених проблемних питань на регіональному рівні.
Нижче висвітлюються детальні результати оцінки та напрями для
покращення на регіональному та національному рівнях. Результати та
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рекомендації представлені командою рецензентів з оцінки ClASS для
кожного з напрямів.
Центр СНІДу розташований в окремій будівлі.
Основні структурні підрозділи закладу:
•
Адміністративно-управлінський відділ
•
Відділ профілактичної, організаційно-методичної роботи та
епідеміологічного моніторингу
•
Центр моніторингу та оцінки
•
Кабінет «Довіра»
•
Амбулаторно-поліклінічний відділ
•
Відділ лабораторної діагностики
•
Стаціонар денного перебування
•
Стаціонар денного перебування дитячого відділення.
Огляд Адміністративної сфери:
Сильні сторони:
1.
Основні установчі документи в наявності та постійно
оновлюються, в т.ч.:
Статут Центру СНІДу, затверджений Розпорядженням голови
Чернівецької обласної державної адміністрації (далі - ОДА) від 25.05.2004 №
77. Зміни до Статуту затверджені Розпорядженням голови Чернівецької ОДА
від 23.12.2014 №272;
Ліцензія на право ведення медичної практики з акушерства і
гінекології, вірусології, дитячих інфекційних хвороб, епідеміології,
інфекційних хвороб,
клінічна біохімії, клінічної імунології, клінічної
лабораторної діагностики, лабораторної імунології, медичної психології,
наркології, мікробіології і вірусології, педіатрії, психотерапії, терапії,
ультразвукової діагностики, фтизіатрії, імунології, дерматовенерології
(Ліцензія МОЗ України серія АВ № 565915 від 16.09.2010 року, рішення №26);
Положення про Центр СНІДу від 21.08.2013р., затверджено
директором Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА.
2.
Заклад має першу акредитаційну категорію (дата акредитації 13.08.2014р.).
3.
Штатний розпис медичного персоналу закладу затверджений
директором Департаменту охорони здоров’я від 16.09.2015р. та
укомплектований на 100% (лікарі, середній та молодший медичний
персонал). Вакантні посади відсутні.
4.
Затверджена рішенням Чернівецької обласної ради від
29.09.2015р. №140-34/15 Комплексна соціальна програма протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.
5.
Затверджений наказом Департаменту охорони здоров’я
Комплексний план розширення доступу населення до профілактики ВІЛ23

інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛінфекцію/СНІД у Чернівецькій області на 2015-20126 роки (наказ № 577 від
25.08.2015р.)
6.
Відповідним чином затверджено та схвалено зборами трудового
колективу Колективний договір Центру СНІДу на 2014-2015 роки (протокол
від 18.12.2013р. №86).
7.
У кожному структурному підрозділі Центру СНІДу наявне
Положення про структурний підрозділ та посадові інструкції штатних
працівників, що затверджені внутрішнім наказом по закладу від 23.10.2014р.
№77-ОД. Посадові інструкції наявні в двох екземплярах, один з яких
зберігається в інспектора з кадрів, другий – у працівників закладу.
8.
Особові справи всіх працівників закладу містять повний комплект
документів. Відповідальний за зберігання особових справ - інспектор з
кадрів.
9.
Наявна внутрішня органограма закладу, затверджена керівником
закладу від 21.08.2013р.
10. Затверджений керівником закладу від 25.12.2014р. план
підвищення кваліфікації медичних працівників Центру СНІДу на 2015 рік.
11. Наявний внутрішній наказ по закладу від 26.05.2014р. №43 «Про
покращення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів
працівників ЧОЦС». Медична документація працівників закладу зберігається
у старшої медичної сестри, яка контролює своєчасність проведення
профілактичних медичних оглядів.
12. Щоденно в закладі проводяться ранкові оперативні наради
працівників Центру та щосереди-медичні наради. Це засвідчується
відповідними протоколами нарад.
Напрями для покращення та рекомендації:
1.
Відсутній внутрішній регламент проведення оперативноадміністративних нарад.
Рекомендовано: розробити та затвердити внутрішній порядок
проведення оперативно-адміністративних нарад, який би чітко відображав їх
періодичність, відповідальних за проведення і т.д. Представити розроблений
документ для усіх штатних працівників ЧОЦС.
2.
У закладі зовнішня органограма не чітко описує процес взаємодії
Центру СНІДу з ВІЛ-сервісними організаціями, кабінетами «Довіра» закладів
охорони здоров’я та іншими закладами, які працюють в сфері ВІЛінфекції/СНІДу в області. Зовнішні органограми призначені для відображення
ліній взаємозв'язку або відносин підпорядкування між Центром СНІДу із
закладами охорони здоров’я, НУО, кабінетами «Довіра» в області. Зовнішня
органограма не є обов'язковою у законодавчому порядку, проте вона може
стати цінним додатковим інструментом управління для Центру СНІДу у його
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роботі з розширення мережі кабінетів «Довіра» та підтримки діяльності з
надання ними якісних медичних послуг.
Рекомендовано: розробити зовнішню органограму, яка відображатиме
чіткі лінії підпорядкування та взаємозв’язку між Центром СНІДу, кабінетами
«Довіра», закладами охорони здоров’я області та НУО, які безпосередньо
працюють у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу в області.
3.
У медичних працівників закладу відсутній досвід фандрайзингу,
підготовки, отримання та управління проектними заявками, що створює
значні обмеження в потенційно можливому пошуку та залученні додаткових
ресурсів поза межами коштів державного або місцевого бюджетів.
Рекомендовано: організувати та провести навчання працівників
закладу за такими напрямками: написання проектних заявок, основи
фандрайзингу, управління грантами.
4.
Відсутній системний процес підвищення професійного рівня
немедичних працівників.
Рекомендовано: визначити потребу в
підвищені професійної
кваліфікації немедичного персоналу Центру СНІДу. Розробити план розвитку
немедичного кадрового потенціалу, відповідно до виявлених потреб та
забезпечити організацію його виконання.
5.
Не в повній мірі виконується внутрішній наказ закладу «Про
медичну раду» від 02.06.2015р. № 46-ОД. Відсутній план роботи з тематикою
проведення медичних рад у закладі.
Рекомендовано: оновити наказ по закладу та затвердити план роботи
проведення медичних рад з висвітленням тематики.
6.
Відсутній регламентуючий документ щодо організації управління
закладом. Рекомендовано: розробити наказ, який регламентуватиме
організацію управління закладом.
7.
Відсутній регламентуючий документ щодо проведення
моніторингових візитів у заклади охорони здоров’я області з ціллю надання
організаційно-методичної допомоги фахівцям кабінетів "Довіра", кабінетів
інфекційних захворювань (далі – КіЗ).
Рекомендовано: розробити, та, в подальшому, затвердити, проект
наказу Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, який
регламентуватиме моніторингові візити в заклади охорони здоров’я (далі –
ЗОЗ) області та механізм перевірки виконання рекомендацій, що були надані
за результатами проведення моніторингового візиту..
У рамках планування моніторингового візиту фахівцями Центру СНІДу
надсилати в ЗОЗ
(в які здійснюватиметься візит) офіційний листповідомлення, що міститиме основний перелік питань, що будуть розглянуті
під час візиту. Розробити інструментарій (протокол) проведення моніторингу
діяльності ЗОЗ у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу.
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8. Відсутня система проведення внутрішнього контролю якості роботи
працівників Центру СНІДу.
Рекомендовано: оновити наказ та критерії оцінки якості лікувальнодіагностичного процесу в закладі. Визначити відповідальних осіб за
проведення якісної оцінки роботи працівників закладу.
Огляд Фінансової сфери:
Сильні сторони:
1.
Штати бухгалтерії відповідають типовим штатним нормативам та
укомплектовані
відповідними спеціалістами.
2.
Кваліфікаційні та освітні вимоги і посадові обов’язки прописані в
посадових інструкціях працівників.
3.
Наявний досвід отримання коштів поза рамками бюджетного
фінансування.
4.
Бухгалтерська
служба
забезпечена
повністю
сучасною
комп’ютерною технікою та має вільний доступ до Інтернету
5.
Працівниками
бухгалтерської
служби
використовуються
ефективні інформаційні системи, захищені паролями з відповідними рівнями
доступу кожного спеціаліста.
Напрями для покращення та рекомендації:
1.
Відсутні письмові дані щодо фактичного порядку управління
бюджетом: проведення планування та аналізу ефективності фінансових
операцій, прийняття фінансових рішень і т. і.
Рекомендовано: відповідно до норм внутрішньої організаційнорозпорядчої документації закладу та вимог галузевих нормативних
документів вести за затвердженими формами документацію, де письмово
фіксувати прийняті управлінські та фінансові рішення з їх обґрунтуванням , і
т.п.
2.
Відсутнє документальне підтвердження щодо виконання та
контролю виконання управлінських рішень та доручень.
Рекомендовано: запровадити відповідно до норм внутрішньої
організаційно-розпорядчої документації закладу належний контроль за
виконанням адміністративних рішень.
3.
Відсутні дані щодо роботи тарифікаційної комісії та підстав щодо
встановлення доплат та підвищень посадових окладів окремим категоріям
працівників.
Рекомендовано: розробити та затвердити відповідні регламентуючі
документи щодо створення та порядку роботи тарифікаційної комісії.
4.
Додатки до наказу закладу від 01.04.2015р. № 37-ОД «Про умови
праці працівників» не узгоджені з посадовими інструкціями відповідних
категорій працівників.
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Рекомендовано: усунути наявні суперечності, привести у відповідність
та узгодити відповідні внутрішні регламентуючі документи.
5.
Недостатньо
налагоджена
співпраця
з
громадськими
організаціями та благодійними фондами в напрямку отримання технічної і
фінансової підтримки діяльності закладу.
Рекомендовано: в закладі визначити осіб, які б займалися постійним
моніторингом та пошуком додаткових джерел для покращення якості
надання медичної допомоги і покриття дефіциту бюджетних асигнувань, та
організувати їм навчання, залучивши спеціалістів тих НУО, що працюють в
області та мають значний досвід фандрайзингу та співпраці з
грантонадавачами.
Огляд Сфери Консультування і тестування на ВІЛ:
Сильні сторони:
1.
В закладі є наявним розпорядок роботи фахівців, що доступний
всім відвідувачам, у тому числі для пацієнтів, які звернулись до закладу
вперше з метою проходження тестування на ВІЛ –інфекцію.
2.
Розпис роботи лікарів складається в дві зміни, загальний час
роботи закладу з 08.00 до 20.00 год.
3.
У закладі є реєстратура, де надаються талони, в тому числі -для
проходження консультування і тестування (далі – КіТ) в межах закладу.
4.
У штатному розписі закладу є практичний психолог, соціальний
працівник та окремо виділено кабінет «Довіра».
Напрями для покращення та рекомендації:
1.
У закладі не визначена особа відповідальна за організацію
роботи по добровільному консультуванню і тестуванню (далі – ДКТ) та
відсутній координатор роботи з питань ДКТ по Чернівецькій області.
Рекомендовано: підготувати проект наказу Департаменту охорони
здоров’я Чернівецької ОДА про призначення обласного координатора з
питань ДКТ.
2.
Фахівцями закладу не проводиться організаційно-методична
робота з ЗОЗ області, з питань ДКТ.
Рекомендовано:
налагодити
роботу
з
метою
проведення
моніторингових візитів до ЗОЗ області, та щоквартально проводити
переривчасті курси для лікарів-інфекціоністів ЗОЗ області з питань ВІЛ/СНІДу.
3.
Практичний психолог, який є відповідальним фахівцем за збір
облікових даних (форма звітності №3 ВІЛ/СНІД), не використовує в роботі
електронний інструмент, приймає звіти виключно на паперових носіях, та не
проводить роботу із ЗОЗ області з виправлення помилок у звітах, які
подаються до Центру СНІДу.

27

Рекомендовано: впровадити використання електронного інструменту в
ЗОЗ області та в Центрі СНІДу безпосередньо. Координатору з ДКТ проводити
оцінку якості наданих форм звітності №3 ВІЛ/СНІД від ЗОЗ області.
4.
У лабораторії Центру СНІДу відсутні копії наказів ЗОЗ області про
призначення відповідальних осіб за доставку зразків крові в лабораторію, та
результатів аналізів до закладу.
Рекомендовано: забезпечити наявність в Центрі СНІДу копій наказів
про призначення відповідальних осіб за доставку зразків крові в
лабораторію, та результатів аналізів до закладу. Систематизувати дані
документи.
5.
Особи, які отримують результати аналізів в лабораторії Центру
СНІДу не ставлять свій підпис (в жодному документі), що свідчив би про
отримання результатів аналізів
Рекомендовано: використовувати в роботі журнал видачі результатів
аналізів ЗОЗ області.
6.
Доставка сироваток, для діагностики на ВІЛ-інфекцію, в
лабораторію Центру СНІДу здійснюється в пробірках епендорф, що свідчить
про відсутність використовування вакутайнерів для забору крові в ЗОЗ
області.
Рекомендовано: Впровадити в діяльність ЗОЗ застосування
вакутайнерів.
7.
Фахівцями Центру СНІДу не проводиться: організаційнометодична робота з лікарями ЗОЗ області з питань ДКТ, моніторингові візити,
переривчасті курси для лікарів-інфекціоністів з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу,
ДКТ тощо.
Рекомендовано: проводити моніторингові візити до ЗОЗ області з
питань якості проведення ДКТ та заповнення облікової та звітної
документації. Організовувати та проводити курси для лікарів інфекціоністів з
питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, ДКТ тощо.
Огляд Сфери надання медичних послуг:
Сильні сторони:
1.
Заклад надає певний спектр послуг безпосередньо на місці або за
направленням.
Так, надаються консультації вузьких спеціалістів: акушера-гінеколога,
дерматовенеролога, фтизіатра, невропатолога, терапевта, дитячого
інфекціоніста.
Проводяться скринінгові та верифікаційні дослідження на ВІЛ-інфекцію,
ультразвукова діагностика.
2.
В штаті Центру СНІДу є 17 лікарів та 29 медичних сестер на 819
ВІЛ-інфікованих осіб, що перебувають на диспансерному обліку.
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3.
Заклад має зручне для відвідування пацієнтами місце
розташування.
4.
Графік роботи закладу відповідає потребам пацієнтів. Основні
часи прийому з 9.00 до 16.30 та додатково з 12.00 до 20.00 надаються
послуги з ДКТ (окрім вихідних та святкових днів).
5.
В закладі належним чином організований простір для
консультування та огляду пацієнтів. Кабінети забезпечують конфіденційність
пацієнтів.
6.
В Центрі СНІДу дотримуються вимог із забезпечення відповідного
санітарно-гігієнічного режиму.
7.
В Центрі СНІДу є денний стаціонар на 8 ліжок.
8.
В закладі є реєстратура, робота якої допомагає пацієнтам
отримати легкий доступ до послуг Порядок відвідування Центру СНІДу
пацієнтами є добре організованим. Запроваджена талонна система
відвідування лікарів. Всі лікарі Центру СНІДу пройшли базову підготовку з
питань профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, а також розширену підготовку з питань діагностики та лікування опортуністичних
інфекцій, туберкульозу та ко-інфекції ВІЛ/ТБ.
9.
В закладі наявні договори про співпрацю, з двома місцевими
НУО: Чернівецьким обласним відділенням ВБО «Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ» (далі – Чернівецьке обласне відділення Мережі ВМ
ЛЖВ)та Чернівецьким благодійним фондом «Нова сім’я». Названі організації
залучаються до консультування та супроводу пацієнтів. Так, зокрема,
Чернівецьке обласне відділення Мережі ВМ ЛЖВ охоплює супроводом 330
ВІЛ-інфікованих осіб, що становить 40,3% від загальної кількості пацієнтів, які
перебувають на обліку в Центрі СНІДу.
10. Виконуючий обов’язки головного лікаря є відповідальною
особою за забезпечення інфекційного контролю в Центрі СНІДу.
11. Реєстратура здійснює розподіл пацієнтів з дотриманням правил
інфекційного контролю. Для пацієнтів з кашлем видається одноразова
індивідуальна маска.
12. На етапі звернення до реєстратури пацієнти закладу отримують
скринінгові анкети на туберкульоз.
13. Зі слів завідуючої поліклінічним відділенням, за постконтактну
профілактику ВІЛ (далі – ПКП) відповідальним є головний лікар. Також, ПКП є
доступною у вихідні та святкові дні, так як при необхідності лікарів
викликають по телефону.
14. Заклад надає послуги перенаправлення пацієнтів до інших
відповідних послуг (консультації інших спеціалістів, рентген-діагностики) та
високовартісних методів діагностики туберкульозу (комп’ютерна томографія,
магнітно-резонансна томографія, тощо) безкоштовно.
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15. ВЛ-інфіковані пацієнти мають доступ до діагностики туберкульозу
методом бактеріоскопії, бактеріології та «Джин Експерт». В закладі
проводиться забір та транспортування харкотиння в обласний клінічний
протитуберкульозний диспансер.
16. Хворі в термінальній стадії ВІЛ мають доступ до хоспісної
допомоги.
17. В закладі надається антиретровірусна терапія (далі – АРТ).
18. В Центрі СНІДу проводиться профілактика туберкульозу
препаратом ізоніазид лікарями-фтизіатрами, а при відсутності останніх –
лікарем-інфекціоністом.
19. Лікарські засоби для АРТ поставляються за рахунок державного
бюджету та Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом
та малярією (далі – ГФ). На АРТ, за кошти ГФ, перебуває 100 осіб та 330 осіб
отримують АРТ за рахунок Державного бюджету.
20. На першій лінії АРТ перебуває 99,3% пацієнтів, згідно 56 форми
(430 з 433 осіб).
21. В закладі визначений безпечний простір для зберігання
лікарських засобів. Склад має відповідне оснащення для контролю
дотримання умов зберігання препаратів.
22. В закладі заведений ефективний механізм відслідковування
отримання пацієнтами АРТ- обіговий талон, де вказуються дані пацієнтів,
схеми АРТ, джерело, ПІБ лікаря, що направляє пацієнта, особистий підпис
лікаря. В талоні свій підпис ставить медична сестра, що видала АРТ. Талон
зберігається у медичної сестри, що видає АРТ. Щомісяця особа відповідальна
за видачу та зберігання АРТ проводить підрахунок залишків препаратів на
складі в розрізі різних джерел постачання та виносить ці дані по кожному
препарату на видне місце полиці де зберігаються останні.
23. Визначені основна та резервна особа, відповідальні за
отримання, зберігання та видачу АРТ. Закладі видаються молочні суміші для
дітей. Народжених ВІЛ-інфікованим матерями.
24. В закладі, в достатній кількості, наявні інформаційнопросвітницькі матеріали, що доступні відвідувачам Центру СНІДу.
25. Медична документація ведеться на паперових носіях та
відповідає вимогам нормативно-правових актів.
Напрями для покращення та рекомендації:
1.
Відсутньою є чітка візуалізація інформації щодо графіку роботи
закладу та його фахівців, назв структурних підрозділів Центру СНІДу,
Рекомендовано: розмістити на фасаді закладу інформацію щодо
графіку роботи Центру СНІДу, в середині приміщення - інформацію щодо
назв тих структурних підрозділів, які функціонують в Центрі СНІДу. Додатково
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- візуалізувати інформацію про напрямок місця знаходження лабораторного
відділення закладу.
2.
Послуги є централізованими для ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
Диспансерне спостереження, лікування, в тому числі АРТ, ПВТ проводиться
лише в Центрі СНІДу. В області функціонує лише 1 самостійний кабінет
«Довіра» на базі Сокирянської ЦРЛ та 11 кабінетів інфекційних захворювань
(далі – КІЗ) з функцією кабінетів «Довіра». На території міста Чернівці діє 4
КІЗи в міських поліклініках. Всі вони займаються лише ДКТ та забором крові
для дослідження на ВІЛ.
Рекомендовано: провести детальніший аналіз причин низького рівня
звернення диспансерної групи за медичною допомогою та визначити
доцільність розширення надання послуг, в тому числі і АРТ на територію міста
та районів області,: так як лише 48% осіб з диспансерної групи активно
звертаються за медичною допомогою до Центру СНІДу.
3.
Відсутній налагоджений механізм роботи фахівців закладу зі
спеціалістами районних КІЗів: не проводяться моніторингові візити в райони,
спільні наради, фахівці КІЗів не залучаються до диспансерного нагляду за ВІЛінфікованими, формування прихильності у ВІЛ-інфікованих до диспансерного
нагляду та АРТ, розшуку тих пацієнтів, які перервали АРТ, профілактики,
туберкульозу, призначення лікування опортуністичних інфекцій та АРТ.
Рекомендовано:
1) Розробити та затвердити наказом ДОЗ Чернівецької ОДА план
проведення спільних нарад, днів спеціалістів для лікарів-інфекціоністів, які
працюють на районному рівні та КІЗах поліклінічних відділень міських
лікарень, з метою вивчення нормативних актів з питань ВІЛ/СНІДу, клінічних
протоколів.
2) Детально проаналізувати існуючий стан надання послуг з ДКТ, послуг
для ВІЛ-інфікованих пацієнтів на рівні міста та області, рівень кваліфікації
районних/міських спеціалістів. При необхідності, визначити потребу фахівців
та скласти план навчання та підвищення рівня їх кваліфікації на курсах
тематичного удосконалення в національному та/або міжрегіональних
тренінгових центрах. Затвердити цей план наказом ДОЗ Чернівецької ОДА.
3) Розробити та затвердити ДОЗ Чернівецької ОДА наказ про
приведення типового положення у відповідність до наказу МОЗ України від
21.07.2014 р. №509 «Про затвердження Змін до Типового положення про
кабінет «Довіра».
4.
Має місце недостатній рівень кваліфікації лікарів-інфекціоністів
для закладу третинного рівня надання медичної допомоги: з 4-х наявних в
штаті закладу лікарів-інфекціоністів, лише 1-н має першу кваліфікаційну
категорію, а 3-є- другу категорію.
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Рекомендовано: направити на атестацію завідувача амбулаторнополіклінічним відділенням з щонайменше з 1-шою кваліфікаційною
категорією.
5.
У закладі відсутній облік дітей з непідтвердженим ВІЛ-статусом,
ВІЛ-інфікованих дітей на паперових та/або електронних носіях. Відповідно,
не має обізнаності спеціаліста і в питанні щодо кількості дітей в області з
невизначеним та позитивним ВІЛ-статусом, кількості дітей, що потребують та
проходять лікування АРВ-препаратами, кількості вагітних ВІЛ-інфікованих
жінок, що перебувають на обліку у лікаря акушер-гінеколога Центру СНІДу.
Відсутня ефективна взаємодія з районними педіатрами в питанні контролю
ефективності АРТ у дітей, прихильності батьків та опікунів до надання АРТ їх
дітям.
Рекомендовано: делегувати лікарю-інфекціоністу дитячому в обов’язки
з диспансерного спостереження(своєчасність обстеження на ПЛР
новонароджених, ІФА для визначення статусу дітей в 18 місяців), контролю за
ефективністю АРТ у ВІЛ-інфікованих дітей, прихильності батьків та опікунів до
надання АРТ їх дітям, районним лікарям-педіатрам/лікарям-інфекціоністам
дитячим.
6.
Заклад не проводить дослідження на вірусне навантаження, СД4,
ПЛР. Забір крові на ПЛР проводиться один раз в 3 тижні та відправляється в
Івано-Франківський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом. В
журналі фіксації дати взяття крові та результатів дослідження крові дітей,
народжених ВІЛ-інфікованими жінками, останній запис датується травнем
2015 року.
Рекомендовано: визначити та затвердити наказом Центру СНІДу
фахівця, відповідального за своєчасність отримання результатів дослідження
крові дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками методом ПЛР та фіксації
останніх в заведеній документації центру. Як варіант - розглянути питання
отримання результатів з Івано-Франківського обласного центру профілактики
та боротьби зі СНІДом факсом, електронною поштою (в закодованому
вигляді), тощо.
7.
В закладі не відслідковується надання послуг за направленнями.
Зворотній зв'язок від ЗОЗ, до якого був направлений пацієнт здійснюється
лише в телефонному режимі, без фіксації в медичній документації.
Рекомендовано: в діючі накази Центру СНІДу, що стосуються
індикаторів, контролю якості надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим,
вписати механізм відслідковування надання послуг за направленням,
забезпечення зворотного зв’язку від ЗОЗ, в які направляються ВІЛ-інфіковані
пацієнти.
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8.
Експертна оцінка ведення амбулаторних карт пацієнтів
здійснюється, медичним статистиком Центру СНІДу, що не відповідає та
суперечить існуючим нормативним актам.
Рекомендовано: прописати в функціональних обов’язках завідуючої
амбулаторно-поліклінічним відділенням проведення роботи з експертної
оцінки ведення медичної документації лікарями,.
9.
У закладі відсутній механізм (алгоритм, система) для визначення
кратності відвідувань пацієнтами лікарів. Немає чітких підходів до
відслідковування візитів пацієнтів до призначення АРТ, які розпочали АРТ,
пацієнтів, які отримують АРТ та не з’явились для продовження лікування.
Рекомендовано: розробити алгоритм контролю лікарями своєчасності
відвідування пацієнтами Центру СНІДу та отримання ними АРТ.
10. Медична документація (амбулаторні картки) пацієнтів, що
перебувають на АРТ зберігаються без дотримання вимог конфіденційності, у
відкритому доступі в кабінеті лікаря-інфекціоніста.
Рекомендовано: забезпечити збереження конфіденційної документації
в шафах з дверима, що замикаються на ключ/замок.
11. Не повною мірою залучається найближче оточення ВІЛінфікованих пацієнтів, НУО до формування та забезпечення прихильності до
АРТ, утриманні в лікуванні, своєчасності проведення відповідних обстежень,
утриманні на диспансерному обліку. Робота по формуванню прихильності до
АРТ медичними працівниками ведеться не достатньо.
Рекомендовано: проводити медичним персоналом Центру СНІДу
активну роз’яснювальну роботу серед ВІЛ-інфікованих з питань розкриття
свого статусу рідним, близьким, друзям. Залучати до роботи штатного
психолога Центру СНІДу, НУО, що співпрацюють з закладом, тощо.
Організувати клуб взаємодопомоги ЛЖВ за принципом «рівний-рівному»,
залучати активних ЛЖВ до даної роботи та використовувати їх потенціал.
12. Фахівець, відповідальний в Центрі СНІДу за формування форм
звітності №56 та№57, не проходила відповідного навчання з формування
звітності за даними формами та, як наслідок, не володіє інформацією щодо
рівня утримання пацієнтів на АРТ. У вказаних звітних формах присутнім є ряд
помилок, зокрема: не вказується кількість пацієнтів, що потребують АРТ, не
вказується кількість пацієнтів з активним туберкульозом, що потребують АРТ,
не вказується кількість ВІЛ-інфікованих активних СІН, що потребують АРТ. Не
відслідковується динаміка обліку пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ, що
вилікувались від туберкульозу. Електронний інструмент моніторингу АРТ
ведеться медичною сестрою та не контролюється відповідальною особою. Не
відслідковується прихильність пацієнтів до АРТ.
Рекомендовано: забезпечити проведення навчання, можливо на
робочому місці в іншому Центрі СНІДу чи ДУ «Український центр контролю за
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соцхворобами МОЗ України», фахівця, відповідального за формування
звітності за формами 56 і 57. Проводити щоквартально, або ж рідше,
приміром 1 раз на рік, експертну оцінку якості формування таких звітів з
залученням фахівців інших центів СНІДу, що пройшли відповідну підготовку
та з використанням електронного інструменту оцінки якості даних.
13.
В амбулаторних картках пацієнтів, які перебувають на АРТ не
вказується дата наступного візиту до закладу. Даний факт унеможливлює
проведення оцінки своєчасності отримання пацієнтами АРТ та визначення
наявності перерви в лікуванні. В когортних диспансерних картах також
відсутні дати наступних візитів пацієнтів на АРТ.
Рекомендовано: Провести навчання спеціалістів Центру СНІДу з питань
ведення медичної документації та формування звітності за формами 56 і 57 у
відповідності до наказу МОЗ України від 21.03.2012 року №182 "Про
затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань
моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб та інструкцій щодо їх
заповнення".
14. Для фахівців Центру СНІДу відсутня технічна можливість для
здійснення онлайн консультування з національними фахівцями, зокрема
фахівцями ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.
Л.В.Громашевського НАМН України», ДУ «Український центр контролю за
соцхворобами МОЗ України» тощо.
Рекомендовано: оснастити спеціальне місце для проведення онлайн
консультування фахівців Центру СНІДу відповідно до листа ДУ «Український
центр контролю за соцхворобами МОЗ України» від 14.09.2015 року №1868. .
Визначити день робочого тижня для проведення консультацій, консиліумів з
національними фахівцями .
15. Кожної наступної середи в Центрі СНІДу в одному і тому ж
кабінеті, в один і той же час, прийом пацієнтів проводять два фахівці: лікарфтизіатр та лікар-інфекціоніст.
Рекомендовано: Для забезпечення розподілу пацієнтів та відповідно
до норм інфекційного контролю, розмежувати години прийому лікарів, або
організувати інше робоче місце одного з фахівців ( перевести в інший
кабінет).
16. В лабораторії Центру СНІДу не ведеться електронний реєстр осіб,
які проходять тестування на ВІЛ. Як наслідок - не відслідковуються
дублювання тестувань, ускладнюється процес звітності щодо кількості
протестованих осіб
Рекомендовано:
Оснастити
лабораторне
відділення
центру
стаціонарним комп’ютером та ввести електронний реєстр осіб, що тестуються
на ВІЛ.
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За результатами оцінки були виокремлені: сильні сторони закладу та
сфери для покращення.
 Із сильних сторін відмічена 46 позицій.
 Напрямки для покращення 35 позицій.
На підведені підсумків щодо результатів проведеної оцінки кожен
напрям для покращення був погоджений з керівництвом та фахівцями
Центру СНІДу.
На виконання рекомендацій команди з оцінки було розроблено
«Заходи по виконанню напрямків для покращення та рекомендацій членів
команди рецензентів з оцінки CLASS» (План дій).
Протягом року після проведеної оцінки було виконано 24
рекомендацій з 35.
Оцінка ClASS не має на меті проведення контрольної перевірки,
визначення недоліків у роботі або невідповідності стандартам та нормам.
Радше, це спільний, демократичний процес, який відбувається за участю всіх
сторін з єдиним баченням та розумінням рівня якості надання послуг та з
метою аналізу сильних сторін і проблем, з подальшим поліпшенням якості
шляхом нарощування потенціалу, що є ключовим завдання цього процесу.
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Додаток №1

Статистичні показники з ВІЛ-інфекції у світі
Оціночна кількість

2013 рік

2015 рік

Кількість ЛЖВ на кінець
року

35 млн.

36,7 млн.

Кількість нових випадків
ВІЛ-інфекції

2,1 млн.

2,1 млн.

Кількість смертей від
СНІДу

1,5 млн.

1,1 млн.

Додаток №2

Динаміка реєстрації ВІЛ-інфекції станом на 01.01.2017р.
Показники

Область

Україна

1 625

297 422

СНІД

471

92 886

Смерть від СНІДу

194

41 706

Діти народженні ВІЛ-інфікованими жінками

358

ВІЛ-інфекція

Додаток №3

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію
2014 рік (12 міс)

Чернівецька
область
Україна

2015 рік (12 міс)

2016 рік (12 міс)

абс.
число

на 100
тис.

темп
приросту,
%

абс.
число

на 100
тис.

темп
приросту,
%

абс.
число

на 100
тис.

темп
приросту,
%

114

12,8

+7,4

98

10,8

-14,0

97

10,7

-1,0

19 441

43,0

-10,1

15 808

36,9

-18,7

17 064

40,2

+7,9

Додаток №4

Додаток №5

Захворюваність ВІЛ в 2016 р. з розбивкою по районах області
Адміністративна територія
Вижницький район
Герцаївський район
Глибоцький район
Заставнівський район
Кіцманський район
Кельменецький район
Новоселицький район
Путильський район
Хотинський район
Сторожинецький район
Сокирянський район
м.Новодністровськ
м.Чернівці
Чернівецька область

Статистичні показники
абсолютні числа
на 100 тисяч населення
3
3
1
1
4
4
1
1
6
6
4
4
4
4
2
2
10
10
14
14
5
5
2
18,3
41
15,6
97
10,7

Додаток №6

Кількість позитивних результатів сероепідеміологічного моніторингу та
зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції у Чернвецькій області по роках
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Кількість позитивних результатів сероепідеміологічного моніторингу
Кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції
Кількість скрінінгових досліджень усього

2015

2016

Додаток №7

Додаток №8

Додаток №9

Захворюваність на СНІД
2014 рік (12 міс)

Чернівецька
область
Україна

2015 рік (12 міс)

2016 рік (12 міс)

абс. число

на 100 тис.

темп
приросту,
%

абс. число

на 100 тис

темп
приросту,
%

абс. число

на 100 тис

темп
приросту,
%

28

3,1

-9,7

50

5,5

+78,6

38

4,2

-24

9 981

22,1

+6,6

8 490

19,8

-14,9

8 841

20,8

+4,1

Додаток №10
Смертність від СНІДу

2014 рік (12 міс)
Чернівецька
область
Україна

2015 рік (12 міс)

2016 рік (12 міс)

абс. число

на 100 тис

темп
приросту,
%

абс. число

на 100 тис

темп
приросту,
%

абс. число

на 100 тис

темп
приросту,
%

16

1,8

+23,1

13

1,4

-18,7

18

1,9

+38,5

3 288

7,3

-6,4

2 935

6,9

-10,7

3 249

7,6

+10,7

Додаток №11

Поширеність ВІЛ-інфекції
2014 рік (12 міс)
Чернівецька
область
Україна

2015 рік (12 міс)

2016 рік (12 міс)

абс. число

на 100 тис

темп
приросту,
%

абс. число

на 100 тис

темп
приросту,
%

абс. число

на 100 тис

темп
приросту,
%

761

83,9

+7,3

833

91,7

+9,5

870

95,9

+4,5

146 466

323,7

+4,9

138 000

328,5

-5,8

132 945

313,3

-3,6

Додаток №12

Поширеність СНІД
2014 рік (12 міс)
Чернівецька
область
Україна

2015 рік (12 міс)

2016 рік (12 міс)

абс. число

на 100 тис

темп
приросту,
%

абс. число

на 100 тис

темп
приросту,
%

абс. число

на 100 тис

темп
приросту,
%

194

21,4

+8,4

238

26,2

+22,7

257

28,3

+8,0

34 030

75,2

+17,3

34 016

79,8

-0,04

38 730

91,3

+13,8

Додаток №13

Поширеність ВІЛ-інфекції/СНІДу в Чернівецькій області
274.4

300

250

200
143.9
146.4

150
103.4
80.2

100

95.9

64.7
67.5

43.5

50

38

53

22.1

м.Чернівці

Сокирянський

Хотинський

Новоселицький

Кіцманський

Глибоцький

0

Вижницький

на 100 тис. населення

56.4

73

Інформація щодо прибувших ВІЛ-інфікованих осіб до Чернівецької області в 2016 році
4.5

4

4
3.5

3
3

3
2.5

2

2
2

2
1.5

1

1

1

1

1

1
0.5

інші країни

м.Київ

Черкаська

Хмельницька

Сумська

Рівенська

Луганська

Запоріжська

Донецька

Дніпропетровська

0

Вінницька

абсолютні числа

Додаток №14

Додаток №15

Додаток №16

Розподіл шляхів ВІЛ-інфікування, %
0

28

статевий
парентеральний
народилися від ВІЛ-інфікованої матері
56

16

не встановлений

Додаток №17

Тестування на ВІЛ-інфекцію в 2016 році Чернівецькій області
Обстежено осіб на ВІЛ-інфекцію
абсолютні числа

відсоток населення

Вижницький район

880

1,6

Герцаївський район

1081

3,3

Глибоцький район

846

1,1

Заставнівський район

1151

2,3

Кіцманський район

2109

3,0

Кельменецький район

1096

2,6

Новоселицький район

1867

2,4

Путильський район

524

2,0

Хотинський район

1578

2,5

Сторожинецький район

5888

5,9

Сокирянський район

2165

4,9

м.Новодністровськ

115

1,1

м.Чернівці (ЗОЗ)

17518

6,7

Чернівецька область

36818

4,1

Додаток №18

Охоплення ВІЛ-інфікованих дорослих осіб обстеженням на СД4
Взято під нагляд протягом
звітного року

Перебували на кінець
звітного року

ВІЛ

СНІД

Всього осіб

70

38

735

Кількість осіб,
яким проведено
СД4

70

38

608

більше 500

23

8

292

350-499

11

4

130

200-349

19

3

101

менше 200

17

23

85

100%

100%

86,8%

% охоплення СД4

