
ОСНОВНІ ФАКТИ ПРО ВІЛ/СНІД 
 
У серпні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-

інфекції, у 346 пацієнтів діагностовано СНІД, а 191 людина померла від СНІДу. 
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у серпні 2020 року: 
• гетеросексуальний — 740; 
• гомосексуальний — 25; 
• парентеральний (ін'єкційно, через кров та інші біологічні рідини) — 550; 
• вертикальний (від матері до дитини) — 160**; 
• невідомий — 10. 
* Без урахування даних АР Крим із 2014 р. і частин територій Донецької та 

Луганської областей із 2015 року. 
** Більшість із них (близько 98%) після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції. 
Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону 

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

Найвищі рівні смертності від СНІДу зареєстровано у Дніпропетровській (26,7 на 
100 000 населення), Одеській (21,1), Миколаївській (13,7), Кіровоградській (12,3), 
Запорізькій (8,7) областях та в м. Київ (8,9). 

Основною причиною смерті у хворих на СНІД залишається туберкульоз — 
понад 50% всіх випадків смерті від СНІДу. 

Нагадаємо, що ВІЛ не передається через: 
• поцілунок, обійми, рукостискання, кашель, чхання, слину чи мокротиння; 
• побутові предмети – посуд, одяг, телефон, унітаз; 
• укуси комах – комарі, мухи, клопи, воші не переносять інфекцію; 
• шерсть, укус чи будь-який інший контакт із тваринами. 

Шляхи зараження ВІЛ: 
• незахищений статевий акт; 
• потрапляння крові інфікованої людини до здорової через повторне 

використання шприців, голок та ін'єкційного обладнання; 
• використання нестерильних інструментів для татуювання, пірсингу чи 

процедур у салонах краси; 
• від ВІЛ-позитивної матері дитині – під час вагітності, пологів і при 

годуванні груддю. 
Сьогодні СНІД не вирок. В центрі профілактики та боротьби зі СНІДом створені 

всі умови для додаткових обстежень з метою уточнення діагнозу ВІЛ-інфекції, а в 
разі потреби призначення відповідного лікування. В разі виявлення ВІЛ-інфекції 
зволікати не треба, адже кожний день вірус руйнує імунну систему організму ,що 
може призвести до трагічних наслідків. 

Джерела: 
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