
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 
 

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє: 1 грудня 
вся світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цей день 
став одним із найбільш визнаних міжнародних днів здоров’я і важливою 
можливістю для підвищення рівня обізнаності про це захворювання та його 
профілактику. Синдром набутого імунодефіциту вперше було виявлено в США  
у 1980 році. За декілька років поширення СНІДу набуло характеру всесвітньої 
епідемії, що охопила населення практично усіх країн. 

В Україні перші 6 випадків ВІЛ-інфікування серед громадян країни були 
виявлені в 1987 році, а вже через рік у 1988 році – першу смерть від СНІДу.  
В 1995 році поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу набуло епідемічного характеру, 
тоді було зареєстровано 1,5 тис. хворих з уперше в житті встановленим 
діагнозом ВІЛ-інфекція, в 2019 році – 18,5 тис. випадків інфікування за рік. 

Через нестабільну економічну ситуацію, безробіття, зниження моральних 
устоїв, захворюваність населення на наркоманію, протягом останніх років  
в Україні спостерігається вибухове поширення ВІЛ-інфекції. На початок 2020 
року в медичних закладах України на обліку перебувало 140,6 тис.  
ВІЛ-інфікованих осіб, з яких 47,4 тис. хворі на СНІД. Аналіз офіційних даних 
щодо поширення ВІЛ-інфекції свідчить, що епідемія триває з тенденцією до 
подальшого зростання. Найбільше ВІЛ-інфікованих в Дніпропетровській, 
Одеській областях та місті Києві. 

Стрімко розповсюджується ВІЛ-інфекція і серед мешканців нашої області. 
Так, якщо на початок 1996 року на обліку в медичних закладах Вінниччини не 
знаходилось жодної такої особи, то вже на початок цього року в області 
зареєстровано 2996 носіїв ВІЛ-інфекції та 1392 хворих на СНІД.  

Тоді як у 2000 році на кожні 100 тис. населення області припадало трохи 
більше 14 ВІЛ-інфікованих, у 2005 році – 40, то у минулому році уже 195, тобто 
на 7% більше в порівнянні з попереднім роком та в 14 разів більше, ніж у 2000 
році. Залишається гострою проблема з хворими на СНІД, оскільки їх кількість 
зросла в порівнянні з 2019 роком на 8%,  а з 2000 роком – у 225 разів. На кожні 
100 тис. жителів нашої області в минулому році припадало 90 хворих на СНІД.  

У 2019 році на виявлення ВІЛ-інфікованих обстежено 71,3 тис. осіб, з яких 
ВІЛ було підтверджено у 421 особи, а взято під нагляд з уперше в житті 
встановленим діагнозом 368 носіїв ВІЛ-інфекції та 222 хворих на СНІД.  

Серед хворих з уперше в житті встановленим діагнозом 71 ВІЛ-
інфікований серед дітей та підлітків. Викликає занепокоєння той факт, що серед 
хворих, які знаходилися на обліку на початок поточного року 45% складали 
жінки, 5% – діти та підлітки. Серед шляхів передачі ВІЛ-інфекції в 2019 році 
переважав статевий шлях – 70%, від ВІЛ-інфікованої матері до дитини – 19%,  
а також 11% були інфіковані під час уживання наркотиків за допомогою ін’єкцій. 



Протягом 2019 року 64 летальних випадки було безпосередньо пов’язано 
з ВІЛ-інфекцією, що менше попереднього року на 13,5%. 

Всесвітній день борoтьби зі СНІДом присвячений заходам боротьби  
з недугою, забезпечення належної терапії інфікованим та попередження 
інфікування здорових людей. 

 
При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 

Головне управління статистики у Вінницькій області.  
 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 67 


