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актуальність. Віл-інфекція є однією з клю-
чових проблем сучасної медицини в усьому світі. 
За даними ВооЗ у кінці 2014 року в світі на-
раховувалось близько 36,9 мільйонів людей з 
Віл-інфекцією. В україні тривалий час вірус цир-
кулював переважно серед споживачів ін’єкційних 
наркотиків та, в меншій мірі, серед інших груп 
поведінкового ризику. після зміни провідного 
шляху передачі з парентерального на статевий в 
2008 році вірус проник в інші верстви населення 
країни. інтерес до груп поведінкового ризику змен-
шився, що віддзеркалилось на обліку та лікуванні 
таких осіб.

Мета дослідження. Визначити роль груп по-
ведінкового ризику в епідемічному процесі Віл-
інфекції в Харківській області.

Методи дослідження. проведен аналіз офі-
ційних даних інфікованості вірусом імунодефіциту 
людини уразливих груп населення в Харківській 
області за період з 2009 по 2016 роки.

отримані результати. За оцінками спеціалістів 
в місті Харків в 2012 році мешкало більш ніж 24 
тисячі осіб з груп поведінкового ризику (рис. 1). 
З них майже половина (43%) — це чоловіки, що 

маюсь секс з чоловіками (чсч), 38,4% — спожи-
вачі ін’єкційних наркотиків (сін), 18,6% — жінки 
комерційного сексу (жКс).

Аналіз рівня інфікованості вірусом імуно-
дефіциту людини (Віл) споживачів ін’єкційних 
наркотиків (код 102) в Харківській області ви-
явив зростання показника з 3,3% в 2009 році до 
7,5% в 2015 році. серед осіб, що мають численні 
незахищені сексуальні контакти (код 105), доля 
інфікованих зросла з 0,2% в 2009 році до 0,7% в 
2015 році. частка серопозитивних осіб, які мали 
гомосексуальні контакти з Віл-інфікованими (код 
103) збільшилась з 23,1% у 2009 році до 31,8% 
у 2015 році. Зауважимо, що в 2010 році рівень 
інфікованості в цій групі сягав 63,6% (7 осіб з 
11 обстежених). Реальна кількість представників 
цієї групи значно більша, але із-за стигматизації 
такі особи не прагнуть до співпраці з медичними 
працівниками та не розповідають про свої вподо-
бання. таким чином, як і раніше, групи поведін-
кового ризику залишаються вразливими до Віл 
та становлять загрозу для оточуючого населення 
(особливо особи, що мають гомо- та гетеросек-
суальні контакти).

серед осіб, що мали гетеросексуальні кон-
такти з Віл-інфікованими (код 101) питома вага 
інфікованих зменшилась з 33,9% у 2009 році до 
17,4% в 2015 році. Це свідчить про ефективність 
проведення санітарно-просвітницької та протиепі-
демічної роботи серед широких мас населення.

Висновки. оцінка захворюваності на Віл-ін - 
фекцію та поширення Віл серед осіб з груп по-
ведінкового ризику є важливим елементом епіде-
міологічного нагляду за Віл-інфекцією. проблеми 
з визначенням реальної кількості таких осіб і 
не можливість надання ранньої спеціалізованої 
медичної допомоги призводять до погіршення 
епідемічної ситуації з Віл/сніДу серед груп по-
ведінкового ризику в Харківській області.

Т.О. Чумаченко, А.В. Бережна

ролЬ ГрУП ПоВеДінкоВоГо риЗикУ В еПіДеМіЧноМУ 
ПроцеСі Віл-інфекції В ХаркіВСЬкіЙ оБлаСті
Харківський національний медичний університет, кафедра епідеміології, м. Харків

рис. 1. оціночна чисельність груп поведінкового ризику (абс. 
ч.) в м. Харків та Харківській області


