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Центр громадського здоров’я оприлюднив  
статистику щодо ВІЛ і туберкульозу

У квітні 2019 року Центр громадського здоров’я України (ЦГЗ) оприлюднив статистику нових випадків захворювань 
на ВІЛ і туберкульоз (без урахування даних АР Крим та частини територій Донецької і Луганської областей). 

Програма «Безкоштовна діагностика» стартує у липні

За повідомленням Національної служби здоров’я України (НСЗУ), з липня поточного року (2019) розпочнеться 
підготовчий етап урядової програми «Безкоштовна діагностика», що є одним із елементів розробки 
першої програми медичних гарантій. Відтак через рік (2020) намітяться і зміни в оплаті медичних послуг 
на всіх рівнях медичної допомоги. Програма медичних гарантій буде ухвалена Верховною Радою разом 
із Державним бюджетом.

На цей місяць офіційно зареєстровано 1439 нових випадків 

ВІЛ-інфекції, з них у 652 пацієнтів діагностовано СНІД. Померло від 

СНІДу 255 людей.

Серед найпоширеніших шляхів інфікування такі: 

•  гетеросексуальний – 952; 

•  гомосексуальний – 38; 

•  парентеральний – 299; 

•  вертикальний – 146; 

•  невідомий – 4.

Загалом за останні три роки в Україні офіційно зареєстровано 

339 621 випадок ВІЛ-інфекції. З-поміж них у 113 813 пацієнтів діаг-

ностовано СНІД, а 49 500 людей померли від СНІДу.

Стосовно захворювання на туберкульоз, то у квітні в Україні 

зареєстровано 2156 випадків туберкульозу:

•  1766 нових випадків захворювання; 

•  390 пацієнтів, які мають рецидив захворювання; 

•  39 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;  

•  128 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невда-

лого; 

•  112 інших випадків.

Загалом у квітні 2019 р. від туберкульозу лікувалося 

21 410 осіб.

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

Цей етап включатиме підготовку консультативно-діагностичних 

центрів та поліклінік до переходу на принцип фінансування «гроші 

йдуть за пацієнтом». Зазначається, що адміністрування цієї про-

грами по всій країні передбачає великий обсяг попередньої 

підготовки як з боку самих медичних закладів, так і з боку МОЗ 

України та НСЗУ. Проведення автономізації, комп’ютеризації, 

наявність належного обладнання відповідно до сформованих 

вимог має забезпечити рівний доступ споживачів до медичних 

послуг по всій Україні.

Наразі МОЗ та НСЗУ працюють над усіма аспектами програ-

ми «Безкоштовна діагностика»: тривають консультації з лікарями-

спеціалістами, робота над новим додатковим функціоналом 

електронної системи eHealth, аналіз великого обсягу даних, що 

збираються з регіонів.

Відповідно до постанови КМУ від 27.02.2019 р. № 131 у Полтавській 

області у цьому році проходитиме пілотний проект із реалізації 

державних гарантій медичного обслуговування населення за про-

грамою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медич-

ної допомоги. 8 травня під час засідання Уряду було повідомлено, 

що до пілотного проекту вже підключено 56 закладів охорони 

здоров’я з надання стаціонарної медичної допомоги. Із бюджету 

на реалізацію цього проекту виділено майже 967 млн грн.

Підготовлено ТОВ «Медікс груп»

Оригінальні дослідження, клінічні випадки


