
ВЕДЕННЯ ВІЛ-
ПОЗИТИВНИХ ПАЦІЄНТІВ
ЛІКАРЯМИ ТА ЛІКАРКАМИ
ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ
ПОСІБНИК ,  2 0 2 1



МЕДИЧНА РЕФОРМА ПЕРЕДБАЧАЄ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ У ЛІКУВАННІ ВІЛ

У Програм� медичних гарант�й створено - новий пакет 
 “Д�агностика, л�кування та супров�д ос�б �з в�русом
�мунодеф�циту людини (та п�дозрою на ВІЛ)” для л�кар�в
первинної ланки в тому числ�. 

В�дтепер призначати АРТ, проводити проф�лактику,

д�агностику та л�кування опортун�стичних �нфекц�й,

зд�йснювати кл�н�чний мон�торинг переб�гу ВІЛ-�нфекц�ї,
ефективност� АРТ та наявност� поб�чних реакц�й л�карських
засоб�в можуть також л�кар� ЗОЗ первинного р�вня. Це
означає, що призначати та видавати АРТ можуть с�мейн�
л�кар�. 

Оплата ЗОЗ п�сля п�дключення на пакет - 3168 грн/р�к* 

Сума не є константою та має тенденц�ю до щор�чного зростання

Сума чинних договор�в за пакетом на 01.12.2021 становить
304,8 млн грн

Законтрактовано 376 заклад�в 

*Базова кап�тац�йна ставка за обслуговування одного пац�єнта з ВІЛ 



НЕОБХІДНІ ДІЇ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО
НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА НАПРЯМОМ
"ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ОСІБ ІЗ ВІРУСОМ
ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ (ТА ПІДОЗРОЮ НА ВІЛ)"

Мати наявн�сть документа,

що п�дтверджує доступн�сть
буд�вл� та прим�щення, 

 доступн�сть вход�в, виход�в �
шлях�в руху до буд�вл� та
прим�щення, в яких буде
впроваджуватись д�яльн�сть,

для ос�б з �нвал�дн�стю та
�нших маломоб�льних груп
населення;

Забезпечити включення ЗОЗ
до в�дпов�дного наказу ДОЗ
про розпод�л АРТ та
отримання таких препарат�в.

Важливо:

Подати заяву до НСЗУ в
електронн�й форм�;
П�сля цього НСЗУ розглядає
заяву у встановлений терм�н.

Якщо у пропозиц�ї є
помилки, її в�дправляють на
доопрацювання;

П�сля п�дписання договору
вс�ма сторонами в�н набуває
чинност� та оприлюднюється
на сайт� НСЗУ. 

Що треба?

Обрати МІС, що п�дключена до
центральної бази даних
електронної системи охорони
здоров’я (ЦБД eHealth)

Зд�йснювати 

ведення обл�ку 

людей, як� 
живуть з ВІЛ, 

та медичного 

спостереження за ними
в�дпов�дно до вимог чинного
законодавства.

Л�кар, який пройшов
в�дпов�дний курс п�дготовки з
питань ведення та л�кування
пац�єнт�в �з ВІЛ-�нфекц�єю/

СНІД – щонайменше 1 особа,

яка працює за основним
м�сцем роботи в цьому
заклад�;
Сестра медична –

щонайменше 1 особа, яка
працює за основним м�сцем
роботи в цьому заклад�.

Вимоги до спец�ал�зац�ї та
к�лькост� фах�вц�в:

Детальна �нформац�я про п�дготовку до контрактування по кожному �з
пункт�в публ�куватиметься у ц�й груп�: https://t.me/academy_NSZU

https://t.me/academy_NSZU


1. Проведення лабораторних та �нструментальних досл�джень.

2. Взаємод�я з �ншими закладами ус�х р�вн�в з питань надання
медичної допомоги людям, як� живуть з ВІЛ.

3. Взаємод�я з надавачами соц�альних послуг в �нтересах
своєчасного та ефективного надання допомоги пац�єнтам.

4. Забезпечення безперервност� л�кування пац�єнта/

пац�єнтки.

5. Наявн�сть затвердженої програми з �нфекц�йного контролю
та дотримання заход�в �з запоб�гання �нфекц�ям, пов’язаними
з наданням медичної допомоги, в�дпов�дно до чинних наказ�в
МОЗ України.

6. Наявн�сть локальних документ�в з �нфекц�йного контролю
за особливо небезпечними �нфекц�йними хворобами (ОНІХ).

7. Наявн�сть внутр�шньої системи управл�ння � контролю
якост� та безпеки медичної д�яльност� з дотриманням вимог
до їх орган�зац�ї для забезпечення прав пац�єнта/пац�єнтки
на отримання медичної допомоги необх�дного обсягу та
належної якост�.

ВИМОГИ ДЛЯ ЗОЗ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
НАДАННЯ ПОСЛУГ ПАЦІЄНТУ З ВІЛ-
ІНФЕКЦІЄЮ



орган�зац�я, планування, отримання та управл�ння
запасами антиретров�русних препарат�в, тест�в,

препарат�в для л�кування опортун�стичних �нфекц�й
в�дпов�дно до розпод�лу;

ведення обл�ково-зв�тної документац�ї;
забезпечення транспортування антиретров�русних
препарат�в.

8. Проведення орган�зац�йної, методичної та
консультативної роботи з питань ВІЛ-�нфекц�ї:

9. Використання та збереження залишк�в л�карських
засоб�в та медичних вироб�в, необх�дних для л�кування
пац�єнт�в, зокрема п�сля зак�нчення д�ї договору.

10. Включення ЗОЗ до в�дпов�дного наказу ДОЗ про
розпод�л АРВ та отримання таких препарат�в.

11. Забезпечення оц�нки стану здоров’я пац�єнта/пац�єнтки,

зокрема виявлення ознак насильства та дотримання вимог
законодавства у сфер� протид�ї насильству.  



п�двищенню точност� медичної �нформац�ї про пац�єнт�в
завдяки м�н�м�зац�ї помилок; 

збиранню та збер�ганню �нформац�ї про стан здоров’я ЛЖВ
та наданих їм медичних послуг;
оптим�зац�ї управл�ння бюджетами та мон�торингу лог�стики
АРВ-препарат�в;

надання л�карю актуальних даних про стан здоров’я ЛЖВ у
м�н�мальн� терм�ни;

забезпеченню �нформац�йною п�дтримкою системи
кл�н�чного мон�торингу.

Формуванню автоматичного зв�ту для оплати в НСЗУ. 

п�сля заключення договору з НСЗУ звернутись до ЦГЗ щодо
п�дключення до системи МІС ВІЛ.

МІС ВІЛ сприяє:

Система дає змогу запровадити єдиний п�дх�д до кодування
ЛЖВ, уникнути багаторазової реєстрац�ї, контролювати потреби
у препаратах � виробах медичного призначення, а також
п�двищити оперативн�сть � в�рог�дн�сть �нформац�ї про стан
еп�дем�ї ВІЛ-�нфекц�ї на територ�ї України. На локальному р�вн�
використання системи гарантує зменшення к�лькост� помилок
п�д час заповнення медичної документац�ї та оперативн�сть
обм�ну �нформац�єю. На рег�ональному р�вн� — уможливлює
обл�к � аудит медичних препарат�в та вироб�в медичного
призначення в медичному заклад�.

Щоб приєднати ЗОЗ до МІС ВІЛ необх�дно:

Безкоштовна л�н�я п�дтримки МІС ВІЛ   0(800)600-575 

електронна адреса служби п�дтримки support.hivmis@phc.org.ua
 

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МІС ВІЛ 

mailto:support.hivmis@phc.org.ua


Тестування на ВІЛ: дотестове �нформування, тестування на
наявн�сть ВІЛ-�нфекц�ї, отримання результату тестування,

п�слятестове консультування, консультування щодо важливост�
залучення партнер�в ВІЛ-позитивної людини до послуг
тестування на ВІЛ.

Антиретров�русна терап�я: призначення, видача препарат�в,

контроль ефективност�, консультування.

Проведення необх�дних лабораторних досл�джень: загальний
анал�з кров�; загальний анал�з сеч�; визначення к�лькост� CD4;

визначення в�русного навантаження ВІЛ у плазм� кров�; �нш�
лабораторн� досл�дження в�дпов�дно до потреб пац�єнт�в. 

Направлення пац�єнт�в для отримання вторинної, третинної
медичної допомоги, �нших медичних послуг. 

Медичний нагляд та обстеження ВІЛ-пац�єнта.

Проф�лактика передач� ВІЛ при ваг�тност�, супров�д ВІЛ-

позитивних ваг�тних та взяття п�д медичний нагляд їхн�х д�тей у
в�ц� до 18 м�сяц�в, у яких д�агноз ВІЛ знаходиться на стад�ї
п�дтвердження.

Консультування член�в родин та близьких людей пац�єнт�в, як�
живуть з ВІЛ.

Проф�лактика д�агностики та л�кування опортун�стичних �нфекц�й
та зд�йснення кл�н�чного мон�торингу переб�гу ВІЛ-�нфекц�ї.

 
 

ПОСЛУГИ ЛІКАРЯ ПМД ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ 



мон�торинг р�вня �муносупрес�ї (CD4) для визначення
потреби в призначенн� первинної проф�лактики
опортун�стичних �нфекц�й;

призначення АРТ - якомога швидше в�д встановлення
д�агнозу;

мон�торинг можливої поб�чної д�ї АРТ;

мон�торинг ефективност� АРТ (в�русне навантаження ВІЛ)

через 6 м�сяц�в п�сля початку АРТ або через 3 м�сяц� п�сля
зм�ни схеми у зв’язку з в�русолог�чною неефективн�стю.

При умов� в�русної супрес�ї - 1 раз на р�к. 

 
 

ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА З ВІЛ У НЕУСКЛАДНЕНИХ
ВИПАДКАХ 



сексуальн� партнери та партнерки ВІЛ-позитивних людей;

сексуальн� партнери та партнерки людей, як� вживають
наркотичн� речовини �н’єкц�йним способом;

чолов�кам, як� мають сексуальн� стосунки з чолов�ками;

людям, як� вживали чи вживають �н’єкц�йн� наркотики;

особам, як� мали досв�д позбавлення вол�;
особам, як� надають сексуальн� послуги на комерц�йн�й
основ�;
трансґендерним людям. 

Оптимальна частота проходження тесту

Через 4 тижн�, якщо ризикована повед�нка мала м�сце протягом
останн�х трьох м�сяц�в перед зверненням за ПТВ.  

Та не р�дше одного разу на р�к у раз� негативного результату
тестування на ВІЛ.

Особливу увагу сл�д прид�лити представникам груп ризику:

ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ

ус�х зареєстрованих випадк�в
�нф�кування ВІЛ в Україн�
в�дбулися п�д час незахищених
статевих контакт�в — тому
регулярне тестування на ВІЛ
сл�д рекомендувати кожн�й
статево активн�й людин�. 

Понад 

 65%



Зг�дно з новим кл�н�чним протоколом �з застосування
антиретров�русних препарат�в для л�кування та проф�лактики
ВІЛ-�нфекц�ї, д�агностика ВІЛ стала можлива на п�дстав�
результат�в 3 експрес-тест�в (швидк� тести) р�зних
виробник�в. 

  Протокол 

Кожн�й особ�, яка звернулася по тестування на ВІЛ-�нфекц�ю, має
бути надано передтестову консультац�ю. П�д час такої
консультац�ї кожна людина, що звернулася, має змогу поставити
питання та отримати �нформац�ю про ВІЛ-�нфекц�ю. П�сля
надання результату тестування на ВІЛ-�нфекц�ю обов’язково має
бути роз’яснено його значення та надано п�слятестову
консультац�ю.

Для експрес-тесту беруть
кров з пальця, а результат
стає в�домим за 15 хвилин



ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ
ВКЛЮЧЕНО В 12 ПАКЕТАХ ПРОГРАМИ МЕДИЧНИХ
ГАРАНТІЙ 2021

Д�агностика, л�кування та супров�д ос�б �з в�русом
�мунодеф�циту людини (та п�дозрою на в�л-�нфекц�ю);

Стац�онарна допомога дорослим та д�тям без проведення
х�рург�чних операц�й;

Х�рург�чн� операц�ї дорослим та д�тям у стац�онарних
умовах;

Медична допомога при пологах;

Ведення ваг�тност� в амбулаторних умовах;

Медична допомога новонародженим у складних
неонатальних випадках;

Медична допомога дорослим та д�тям в амбулаторних
умовах (проф�лактика, спостереження, д�агностика,

л�кування та медична реаб�л�тац�я);

Л�кування пац�єнт�в методом гемод�ал�зу в амбулаторних
умовах;

Супров�д та л�кування дорослих та д�тей, хворих на
туберкульоз, на первинному р�вн� медичної допомоги;

Д�агностика та л�кування дорослих � д�тей �з
туберкульозом у амбулаторних та стац�онарних умовах;

Л�кування ос�б �з псих�чними та повед�нковими
розладами внасл�док вживання оп�оїд�в �з використанням
препарат�в зам�сної п�дтримувальної терап�ї;
Л�кування та супров�д пац�єнт�в з гематолог�чними та
онкогематолог�чними захворюваннями у дорослих та
д�тей в амбулаторних та стац�онарних умовах. 



немотивована хрон�чна лихоманка
д�арея тривал�стю понад м�сяць
анем�я
втрата ваги
порушення функц�ї нирок
перенесення тяжких бактер�альних �нфекц�й
зниження гостроти зору, що прогресує, та �нш� ознаки

На ранн�х стад�ях ВІЛ-�нфекц�я має безсимптомний переб�г — у
результат� понад 50% нових випадк�в �нф�кування виявляють на
останн�й чи передостанн�й кл�н�чних стад�ях. 

Ор�єнтовними ознаками наявност� ВІЛ-�нфекц�ї можуть бути
наступн� симптоми: 

Рекомендовано тестувати на ВІЛ-�нфекц�ю пац�єнт�в при
д�агностиц� в них �нфекц�ї, що передається статевим шляхом,

гепатиту B/C, запалень в порожнин� рота, себорейного
дерматиту, опер�зуючого лишаю, псор�азу, �нфекц�ї верхн�х
дихальних шлях�в, як� мають част� рецидиви, мен�нг�ту,

енцефал�ту, злояк�сних утворень.

СИМПТОМИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

Б�льш детально



На раз� в Україн� застосовується алгоритм д�агностики ВІЛ-

�нфекц�ї, який складається з таких етап�в:

Скрин�нговий етап - достатньо одного тесту.

П�дтвердження або вериф�кац�я - посл�довно два окремих тести
�нших виробник�в; п�сля цього етапу ставимо д�агноз ВІЛ.

Ідентиф�кац�я - повтор трьох тест�в р�зних виробник�в �ншим
медпрац�вником.

П�сля �дентиф�кац�ї повторного позитивного результату
призначається базова схема л�кування

АРТ призначається з дня встановлення д�агнозу ВІЛ-�нфекц�ї
 та при будь-як�й к�лькост� кл�тин CD4.

При проведенн� АРТ перевагу сл�д надавати комб�нац�ї з
ф�ксованим дозуванням та схемам, як� приймають один раз на
добу. 

Видача АРВ-препарат�в пац�єнту зд�йснюється на 1 м�сяць
впродовж 3-х м�сяц�в л�кування. У раз� наявност� позитивної
динам�ки переб�гу хвороби, високої прихильност� пац�єнта до
л�кування, в�дсутност� поб�чних реакц�й та ознак невдач�
л�кування надал� л�кування пац�єнт може отримувати препарати
на 3 м�сяц� л�кування, на другому роц� л�кування - на пер�од до 6

м�сяц�в, понад два роки перебування на л�куванн� - на 1 р�к*

*в�дпов�дно до вимог галузевих стандарт�в з ВІЛ-�нфекц�ї 

ТЕПЕР СІМЕЙНИЙ ЛІКАР МОЖЕ ПРИЗНАЧАТИ
ЛІКУВАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ 

 



в�д схеми л�кування;

в�д початкового в�русного навантаження, яке було на момент
початку АРТ;

високої прихильност� до прийому АРТ.

Мон�торинг в�дпов�д� на АРТ та д�агностика
невдач� л�кування 

Регулярний мон�торинг в�русного навантаження проводять на: 

Для визначення в�русолог�чної невдач� при прийом� АРТ
граничним значенням при використанн� зразк�в сухої крапл�
кров� (СКК) вважається 1000 коп�й/мл.

За умови, що в�русне навантаження зменшується, схему
л�кування продовжують та продовжують замовляти
препарати у держави*.

АРТ починає працювати вже протягом перших годин.

В�русне навантаження падає р�зко � швидко та
залежить в�д таких фактор�в:

*Замовлення АРТ зд�йснюється в�дпов�дно до наказу ДОЗ про розпод�л АРВ та отримання таких
препарат�в.

12-му6-му
 12 м�сяц�в п�сля

цього, якщо стан
людини є

стаб�льним на
фон�

застосування АРТ 



Покращення прихильност� до АРТ 

Прихильн�сть – це прийом правильного дозування в потр�бний
час, а також дотримання �нших рекомендац�й, наприклад,

прийом з їжею або без неї. 

Людина, що живе з ВІЛ, � її л�куючий л�кар повинн� разом
працювати над прихильн�стю, вибрати препарат, який п�дходить
краще за �нших. Л�кар має ч�тко пояснити режим та граф�к
прийому препарат�в. Необх�дно впевнитися, що стан людини
знаходиться п�д пост�йним контролем - перев�ряти ефективн�сть
л�кування, спостер�гати � надавати допомогу при виникненн�
поб�чних ефект�в.

Пац�єнт, що не дотримується прихильност�, п�ддає себе
п�двищеному ризику серйозних захворювань та госп�тал�зац�ї�. І
ставить себе перед загрозою СНІДу � ранньої смерт�.

Якщо результату немає п�сля роботи над прихильн�стю до
л�кування:

Пац�єнта перенаправляють у
спец�ал�зовану кл�н�ку: Центр
проф�лактики та боротьби з�
СНІДом або Каб�нет "Дов�ри".

Саме там п�дбирають �ншу
схему л�кування. 

Коли є прогрес, пац�єнт знову
переходить до с�мейного
л�каря, який консультує його
щодо ускладнень та
опортун�стичних хвороб.

Кл�н�чний протокол



партнерам та партнеркам ВІЛ-позитивних людей;

людям, як� надають сексуальн� послуги за винагороду;

вживають наркотичн� засоби �н’єкц�йно;

мають ризиковану сексуальну повед�нку. 

ВІЛ-негативний статус;
високий ризик �нф�кування ВІЛ. 

Що таке PrEP? Доконтактна проф�лактика ВІЛ (ДКП)

або PrEP — це приймання антиретров�русних
препарат�в для зниження ризику �нф�кування ВІЛ. 

 

PrEP є додатковим до бар’єрної контрацепц�ї методом
проф�лактики для людей, як� мають високий ризик
�нф�кування ВІЛ. Разом �з презервативами людина, яка
приймає PrEP, має понад 99% захисту в�д передавання ВІЛ
статевим шляхом. PrEP приймають перорально.

PrEP рекомендують приймати ус�м, хто має ризик
�нф�кування ВІЛ:

  Показання для приймання препарат�в PrEP:

PREP - ЯК СКАФАНДР ВІД ВІЛ. ЛИШЕ ОДНА
ТАБЛЕТКА НА ДЕНЬ ГАРАНТУВАТИМЕ
ПАЦІЄНТУ ЗАХИСТ ВІД ВІЛ ТА ПОДАРУЄ
ВІДЧУТТЯ КОНТРОЛЮ



небажання застосовувати PrEP щодня;

ВІЛ-позитивний статус (переведення на АРВ-терап�ю, яка
доступна, безкоштовна, ефективна);

зм�на модел� сексуальної повед�нки;

протипоказання до складових препарату. 

Що робити?

Надати пац�єнту PrEP безоплатно

Видавайте певну к�льк�сть препарату — зазвичай це порц�я на
три м�сяц�. Курс має саме таку тривал�сть, адже тестуватися на
ВІЛ рекомендовано теж раз на три м�сяц�. PrEP видається пац�єнту
безоплатно.

Консультац�я щодо безперервност� проф�лактики

PrEP ефективний лише за регулярного приймання. Захист в�д ВІЛ
виникає лише п�сля 7 дн�в приймання препарат�в � руйнується,

якщо курс приймання переривають. 

Повторне тестування на ВІЛ через 3 м�сяц� п�сля початку
приймання PrEP

Показання для припинення доконтактної проф�лактики:

PREP - ЯК СКАФАНДР ВІД ВІЛ. ЛИШЕ ОДНА
ТАБЛЕТКА НА ДЕНЬ ГАРАНТУВАТИМЕ
ПАЦІЄНТУ ЗАХИСТ ВІД ВІЛ ТА ПОДАРУЄ
ВІДЧУТТЯ КОНТРОЛЮ. 



пояснити, як передається та розвивається ВІЛ-�нфекц�я та як
вона впливає на орган�зм людини;

описати характеристики кл�н�чних стад�й ВІЛ-�нфекц�ї,
оц�нити давн�сть та прогноз захворювання, а також виявити
на ранн�х стад�ях нових ВІЛ-�нф�кованих пац�єнт�в, як� не
знають про св�й статус;
квал�ф�ковано проводити тестування на ВІЛ та встановлювати
д�агноз ВІЛ-�нфекц�ї;
зд�йснювати проф�лактику опортун�стичних �нфекц�й �з
пр�оритетом раннього початку АРТ;

Л�кар загальної практики має обов’язково пройти курс
п�дготовки з питань ведення та л�кування пац�єнт�в �з ВІЛ-

�нфекц�єю, а саме: дистанц�йний курс "Основи АРТ" в�д ДУ
"Центр громадського здоров'я МОЗ України"

Курс розглядає ет�олог�ю, переб�г та д�агностику ВІЛ-�нфекц�ї,
основн� принципи та ключов� моменти антиретров�русної терап�ї,
заходи для попередження терапевтичної невдач�, а також
орган�зац�йн� аспекти роботи �з людьми, як� живуть з ВІЛ.

П�сля завершення цього курсу ви зможете:

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ



проводити скрин�нгове обстеження на туберкульоз та
криптококоз у ЛЖВ та зд�йснювати заходи первинної
проф�лактики туберкульозу, пневмоцистної пневмон�ї та
токсоплазмозу;

визначати, проти якого етапу життєвого циклу ВІЛ
спрямована активна д�я р�зних клас�в АРВ-препарат�в та
надати перел�к поширених АРВ-препарат�в у кожному �з
клас�в;

використовувати пр�оритетну схему АРТ першого ряду,

враховуючи її переваги та недол�ки;

квал�ф�ковано д�яти у ситуац�ях, коли неможливо
використовувати пр�оритетну схему, спираючись на
рекомендац�ї щодо альтернативних АРВ-препарат�в;

враховувати у своїй практиц� можлив�сть поб�чних реакц�й на
пр�оритетн� та альтернативн� АРВ-препарати першого ряду та
в�дпов�дно реагувати на їх появу;

враховувати при призначенн� АРТ л�карськ� взаємод�ї
розповсюджених АРВ-препарат�в �з л�карськими засобами;

належним чином визначати час початку АРТ для пац�єнт�в у
нормальному кл�н�чному стан� та для пац�єнт�в �з
опортун�стичними �нфекц�ями;

зд�йснювати проф�лактику та управл�ння невдачею л�кування;

проводити мон�торинг прихильност� до АРТ та мон�торинг
в�русного навантаження;

квал�ф�ковано д�яти у ситуац�ях, коли у пац�єнт�в визначається
в�русне навантаження;

консультувати пац�єнт�в щодо переходу на схеми АРТ другого
ряду;

спиратися у своїй практиц� на диференц�йований п�дх�д до
надання медичної допомоги при ВІЛ-�нфекц�ї;
уникати у робот� �з ЛЖВ стигми та дискрим�нац�ї. 



 

 

Поглиблений курс з антиретров�русної терап�ї для д�тей
та дорослих

Учасники д�знаються про схеми АРТ для р�зних категор�й
пац�єнт�в, оптим�зац�ю АРТ та управл�ння резистентн�стю до
л�карських засоб�в для л�кування ВІЛ. Кр�м того, курс
розглядає ведення пац�єнт�в �з л�кувальною невдачею,

л�кування супутн�х захворювань та майбутнє АРТ — схеми
тривалої д�ї.

Опортун�стичн� �нфекц�ї ВІЛ

Курс присвячено д�агностиц� та л�куванню опортун�стичних
�нфекц�й ВІЛ. У ньому розглядаються основи нейрорад�олог�ї
та л�кування захворювань центральної нервової системи,

легенев� �нфекц�ї, ураження шк�ри � слизових оболонок, а
також ВІЛ-асоц�йован� л�мфоми. Окремий модуль курсу
присвячений веденню випадк�в ко-�нфекц�ї ВІЛ/ТБ.

НОВІ КУРСИ З ПИТАНЬ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ — НА
ПЛАТФОРМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЦГЗ!

Ус� курси, що
стосуються тестування

та л�кування ВІЛ-

�нфекц�ї



Орган�зац�я надання послуг �з консультування та
тестування на ВІЛ за допомогою швидких тест�в

  Індексне тестування на ВІЛ
 

На курс� учасники можуть д�знатися про вимоги та стандарти
орган�зац�ї роботи з тестування на ВІЛ за допомогою
швидких тест�в: як ведеться � збер�гається медична
документац�я, ф�ксуються результати досл�джень �з
дотриманням конф�денц�йност�, як правильно вир�шувати
етичн� питання, уникати стигми та дискрим�нац�ї людей, як�
живуть з ВІЛ. Кр�м того, у курс� йдеться про налагодження
маршруту пац�єнта й особливост� кризового консультування.

Лектори курс�в — пров�дн� українськ� та м�жнародн� експерти.

Ус� учасники п�сля усп�шного завершення курс�в
отримують сертиф�кат. В�н є п�дставою для нарахування
бал�в безперервного профес�йного розвитку в рамках
атестац�ї л�кар�в



Загальнонац�ональна Гаряча л�н�я з питань туберкульозу та
ВІЛ-�нфекц�ї/СНІДу надає консультац�ї медичним фах�вцям,

як� звертаються за в�дпов�дними консультац�ями. 

+38 0 800 500 451

В�дд�л управл�ння та протид�ї ВІЛ-�нфекц�ї Центру
громадського здоров’я МОЗ України надає менторську
п�дтримку спец�ал�стам �з рег�он�в щодо ведення пац�єнт�в з
ВІЛ-�нфекц�єю. 

+38 044 294 64 90

Рег�ональн� заклади охорони здоров’я (обласн� центри
СНІДу або їх правонаступники), як� координують питання
ВІЛ-�нфекц�ї в рег�он�. 

Рег�ональн� осередки 100%Життя у вашому м�ст� для
конф�денц�йної консультац�ї стосовно ВІЛ, Гепатиту чи
Туберкульозу: https://network.org.ua/regionalni-oseredky/

КОРИСНІ КОНТАКТИ

https://network.org.ua/regionalni-oseredky/


Науковий сп�вроб�тник в�дд�лу в�русних гепатит�в та ВІЛ/

СНІДу: Антоняк Св�тлана, тел.: 050 330 14 55;

Зав�дувач в�дд�лення СНІДу: Колом�йчук Людмила, тел.:

050 463 57 00;

Л�кар в�дд�лення СНІДу Супруненко Тетяна, тел.: 099 292 15

82;

Кейс-менеджер Тимошок Олена, тел.: 050 727 57 64;

Інститут Громашевського проводить консультування л�кар�в
первинної ланки медичної допомоги на будь-якому етап�
супроводу/л�кування кл�єнта, в тому числ� дистанц�йно:

консультування у зв’язку з� складн�стю встановлення кл�н�чного
д�агнозу, д�агностики та/або л�кування важких форм
опортун�стичних �нфекц�й, супутн�х захворювань � ускладнень та/

або неефективн�стю л�кування на попередньому етап�. 

Онлайн-бот надає в�дпов�д�, як� стосуються захисту прав
людей, як� живуть з ВІЛ, представник�в ключових сп�льнот та
людей, як� хвор�ють на туберкульоз.

https://network.org.ua/datacheck/

КОРИСНІ КОНТАКТИ

https://network.org.ua/datacheck/

