За даними Головного управління статистики у м. Києві
До Всесвітнього дня боротьби з синдромом набутого імунодефіциту
(СНІДом)

1 грудня світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби
зі СНІДом, метою якого є підвищення обізнаності про цю інфекцію
та демонстрування міжнародної солідарності перед обличчям
пандемії.
1 грудня назвали Міжнародним днем боротьби зі СНІДом за
ініціативою Генеральної асамблеї ООН в 1988 році.
За оцінкою Київського міського центру профілактики та боротьби зі
СНІДом станом на 01.01.2012р. у м.Києві перебуває на диспансерному обліку
8171 громадянин України з діагнозом вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), з
яких 1361 хворі на СНІД.
Незважаючи на широкомасштабне впровадження антивірусної терапії,
ВІЛ-інфекція за 2011 рік забрала життя 180 хворих, які перебували на обліку.
За дев’ять місяців 2012 року у місті щоденно реєструвалося в середньому
3 випадки інфікування на ВІЛ, серед яких 1 випадок СНІДу.
У 2011 році порівняно з 2010 роком показник поширеності ВІЛ-інфекції
на 100 тис. населення міста збільшився на 27 і становив 296 осіб. Показник
поширеності хворих на СНІД на 100 тис. населення у порівнянні з 2010 роком
збільшився на 10 і становить більше 49 осіб.
Вікова структура зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб свідчить про те,
що ВІЛ-інфекція вражає дітей та найбільш працездатну та репродуктивну
вікову групу населення. У 2011 році найбільша кількість ВІЛ-інфікованих,
узятих під нагляд з уперше в житті встановленим діагнозом, зареєстрована у
віковій групі 25–49 років – 876 осіб або 69,3% від загальної кількості та у дітей
(0–14 років) – 251 особа (19,9%).
Загрозливим є поширення інфекції серед жінок. З 2000 року частка жінок
серед усіх інфікованих зросла з 14,3% до 41,5% і, відповідно, зростає ризик
інфікування народжених ними дітей.
Переважна більшість осіб, узятих у 2011 році на облік у Київському
міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, була інфікована шляхом
ін’єкційного вживання наркотиків – 41,4% та статевим шляхом – 38,6%.
Для добровільного конфіденційного анонімного обстеження мешканців
м.Києва на наявність антитіл до ВІЛ організовані кабінети довіри у кожному
адміністративному районі столиці. Протягом дев’яти місяців 2012 року до
діючих кабінетів довіри звернулося більше 154,0 тис. мешканців столиці, серед
яких у 2560 осіб було підтверджено ВІЛ-інфекцію.
За даними сероепідеміологічного моніторингу за дев’ять місяців 2012
року було обстежено 60,5 тис. вагітних та взято на диспансерний облік до
Центру Сніду 165 вагітних.

