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МО НІ ТО РИНГ ЕПІ ДЕ МІЇ ВІЛ/СНІД 
У ПЕ НІ ТЕН ЦІ АР НИХ ЗАК ЛА ДАХ: 

СО ЦІ АЛЬ НИЙ АНА ЛІЗ

Abstract. The article is devoted to the methodology and methods of behavioural moni-
toring studies on the problem of HIV/AIDS among convicts. By analyzing the
experience and the data of executed investigations, the author present the own
look at both the improvement of the methods of calculation of the national
indices of a monitoring and the estimation of the efficiency of measures which
ensure the control over the epidemic state.

Пе ні тен ці ар ні ус та но ви роз гля да ють ся у усьо му сві ті як зак ла ди під ви ще но го
ри зи ку по ши рен ня со ці аль но не без печ них ін фек цій, се ред яких од не з про від них
місць по сі дає ВІЛ. За оцін ка ми між на род них екс пер тів, рі вень ін фі ку ван ня за суд же -
них у 1,5–2 ра зи ви щий, ніж се ред за галь но го на се лен ня в дер жа вах, де до мі нує 
ге те ро сек су аль ний спо сіб по ши рен ня ВІЛ, і в 5–20 ра зів ви щий там, де епі де мія кон -
цен тру єть ся се ред спо жи ва чів ін’єк цій них нар ко ти ків.  До ос тан ньої гру пи кра їн, 
по чи на ю чи з 1995 р., вхо дить і Ук ра ї на. Са ме то му мо ні то ринг за епі де мі єю та ефек -
тив ніс тю від по ві ді на неї в пе ні тен ці ар них зак ла дах є прі о ри тет ним нап ря мом по ве -
дін ко вих дос лід жень, які ґрун ту ють ся на со ці о ло гіч них ме то дах збо ру да них та їх 
ана лі зу. Їх зна чен ня в оцін ці мас шта бів по ши рен ня ВІЛ, впли ву на епі де мію ок ре мих
шля хів ін фі ку ван ня є не менш важ ли вим, ніж на ко пи чен ня ме дич ної ста тис ти ки і
епі де міч ні дос лід жен ня, які здій сню ють цен три СНІ Ду.  

Не а би я ка роль со ці о ло гіч них ме то дів у кон тро лі за епі де міч ною си ту а ці єю з
ВІЛ/СНІД в ці ло му і се ред за суд же них зок ре ма пов’яза на з особ ли вос тя ми по ши -
рен ня та пе ре бі гом цьо го зах во рю ван ня. Ад же ВІЛ/СНІД є пря мо або опо се ред ко ва -
но нас лід ком ри зи ко ва ної по ве дін ки. Пе ре ду сім ідеть ся про спо жи ван ня ін’єк цій них
нар ко ти ків і без лад ні ста те ві зно си ни. Три ва лий час ця хво ро ба не має зов ніш ніх 
оз нак й на віть до двох мі ся ців піс ля ін фі ку ван ня мо же не виз на ча ти ся на віть за 
до по мо гою ла бо ра тор них ана лі зів. До дат ко вим ім пуль сом для роз вит ку по ве дін ко -
вих дос лід жень ста ло при ве ден ня ук ра їн сько го за ко но давс тва до між на род них стан -
дар тів, від по від но до яких, по чи на ю чи з 1998 р., зак ріп ле но пра во на доб ро віль ність
тес ту ван ня. Ця нор ма по ши рю єть ся на всіх ук ра їн ських й іно зем них гро ма дян, осіб
без гро ма дянс тва, у то му чис лі тих, хто пе ре бу ває в зак ла дах кри мі наль но� ви ко нав -
чої сис те ми. Ре зуль та том вве ден ня ці єї нор ми ста ло змен шен ня кіль кос ті тес ту вань
і пос лаб лен ня епі де міч но го кон тро лю за по ши рен ням ВІЛ. 
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Не менш важ ли ви ми для виз на чен ня на ці о наль ної стра те гії про ти дії епі де мії є
знан ня про те, нас кіль ки дос туп ни ми на се лен ню є за хо ди з про фі лак ти ки, в якій мі -
рі охоп ле но пре вен тив ни ми прог ра ма ми со ці аль ні гру пи, в яких ВІЛ по ши рю єть ся
ви пе ред жа ю чи ми тем па ми, нас кіль ки ці прог ра ми є адек ват ни ми пот ре бам заз на че -
них груп, в якій мі рі їх ре а лі за ція змен шує кіль кість ви пад ків ри зи ко ва ної по ве дін -
ки. Більш дос то вір ну (по рів ня но з ві дом чою ста тис ти кою) ін фор ма цію з цих пи тань
мож на от ри ма ти на ос но ві со ці о ло гіч них да них, зіб ра них за спе ці аль но роз роб ле ною
ме то ди кою.

Са ме то му з 1997 р. в Ук ра ї ні про во дять ся по ве дін ко ві дос лід жен ня се ред груп з
під ви ще ним ри зи ком ін фі ку ван ня ВІЛ: спо жи ва чів ін’єк цій них нар ко ти ків, 
пред став ни ків ко мер цій но го сек су, чо ло ві ків, які ма ють секс з чо ло ві ка ми, за суд же -
них1. Їх клю чо ви ми зав дан ня ми ста ли оцін ка рів ня по ін фор мо ва нос ті що до
ВІЛ/СНІД, став лен ня до проб ле ми, ви мі рю ван ня об ся гів ри зи ко ва ної по ве дін ки і
охоп лен ня цих груп про фі лак тич ни ми за хо да ми. Спо чат ку пі лот ні дос лід жен ня об -
ме жу ва лись ок ре ми ми на се ле ни ми пун кта ми, піз ні ше – ре гі о на ми. Час то� гус то для
них зас то со ву ва лись різ ні ме то ди ки, вклю ча ю чи роз біж нос ті в по бу до ві і ре а лі за ції
ви бі рок, ме то дах опи ту ван ня, сис те мах ви мір ни ків ін ди ка то рів знань, стиг ма ти за ції,
по ве дін ки, що уне мож лив лю ва ло ко рек тні по рів нян ня от ри ма них да них як в ча сі,
так і між ок ре ми ми гру па ми, вик ли ка ло жва ві дис ку сії со ці о ло гів і ме ди ків що до
адек ват нос ті та об’єк тив нос ті от ри ма них да них.  

З 2004 р. в Ук ра ї ні зав дя ки кош там Гло баль но го фон ду для бо роть би зі СНІ Дом,
ту бер ку льо зом та ма ля рі єю здій сню ють ся на ці о наль ні по ве дін ко ві дос лід жен ня ос -
нов них груп ри зи ку як ком по нент епід наг ля ду за ВІЛ дру го го по ко лін ня2. Во ни
ґрун ту ють ся на ме то до ло гії, роз роб ле ній екс пер та ми ЮНЕЙДС для всіх кра їн. 
Ре зуль та ти про ве де них дос лід жень увій шли у Пер ший на ці о наль ний звіт з ви ко нан -
ня Ук ра ї ною рі шень Дек ла ра ції про від да ність спра ві бо роть би з ВІЛ/СНІ Дом3. 
Ни ні зби ра ють ся та ана лі зу ють ся да ні для Дру го го на ці о наль но го зві ту. Про те 
і до те пер за ли ша єть ся низ ка дис ку сій них пи тань з ме то до ло гії, ме то ди ки та ін тер -
пре та ції да них по ве дін ко вих дос лід жень се ред груп під ви ще но го ри зи ку, зок ре ма 
за суд же них.

Ни ні в Ук ра ї ні про ве де но два на ці о наль них по ве дін ко вих дос лід жен ня у пе ні -
тен ці ар них зак ла дах – 2004 р. і 2007 р. Їх здій сне но Ана лі тич ним цен тром “Со ці о -
кон сал тинг” спіль но з Дер жав ним де пар та мен том Ук ра ї ни з пи тань ви ко нан ня 
по ка рань за єди ною ме то до ло гі єю, ме то ди кою (іден тич ні ви бір ка, бло ки за пи тань в
ан ке ті, ме тод опи ту ван ня) та ін ши ми ви мо га ми, пе ред ба че ни ми їх мо ні то рин го вим
ха рак те ром4. Про а на лі зу є мо на ос но ві от ри ма них да них ос нов ні проб лем ні дос лід -
ниць кі пи тан ня, а та кож тен ден ції по ши рен ня епі де мії у вип рав них ко ло ні ях і на ці -
о наль ні по каз ни ки ус піш нос ті про ти дії їй. 

На від мі ну від ін ших ри зи ко ва них ка те го рій по ве дін ко ві дос лід жен ня се ред за -
суд же них ма ють свої пе ре ва ги і об ме жен ня. За суд же ні – це єди на гру па ри зи ку, 
ос нов ні кіль кіс ні ха рак те рис ти ки якої ві до мо. Дер жав ний де пар та мент Ук ра ї ни з пи -
тань ви ко нан ня по ка рань має точ ні, ре гу ляр но онов лю ва ні да ні про кіль кість за суд -
же них у кож но му ре гі о ні, у то му чис лі за ок ре ми ми ти па ми ко ло ній: впер ше і 
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не од но ра зо во за суд же ні, чо ло ві чі та жі но чі то що. Це доз во ляє по бу ду ва ти дій сно реп -
ре зен та тив ну ви бір ко ву су куп ність. На яв ність спис ків за суд же них у вип рав них ко ло -
ні ях, дос туп ність пред став ни ків ці льо вої гру пи, ін те рес біль шос ті з них до учас ті в со -
ці о ло гіч них опи ту ван нях доз во ля ють зас то су ва ти ви пад ко вий ме тод від бо ру рес пон -
ден тів на ос тан ньо му сту пе ні ре а лі за ції ви бір ки та от ри ма ти справ ді на дій ні да ні.

Вод но час не до кін ця ви рі ше ною за ли ша єть ся проб ле ма до ві ри рес пон ден тів до
ін терв’юе рів і дос лід жен ня в ці ло му. Від по від но до зав дань дос лід жен ня інс тру мен -
та рій (ан ке та) має міс ти ти за пи тан ня про осо бис тий дос від ри зи ко ва ної по ве дін ки,
вклю ча ю чи спо жи ван ня нар ко ти ків і го мо сек су аль ні зно си ни в пе рі од поз бав лен ня
во лі. За суд же ні доб ре зна ють про за бо ро ну збе рі ган ня та роз пов сюд жен ня нар ко -
тич них ре чо вин, ро зу мі ють, що до ве ден ня при лу че нос ті до ці єї прак ти ки мо же знач -
но уск лад ни ти їм від бу ван ня стро ку по ка ран ня й на віть про дов жи ти йо го. То му, 
поп ри вжи ван ня со ці о ло га ми не об хід них за хо дів із за без пе чен ня га ран тій ано нім -
нос ті (са мо за пов нен ня ан кет за суд же ни ми, ви ко рис тан ня  ін ди ві ду аль них кон вер -
тів, пра во на від мо ву від учас ті в опи ту ван ні, спе ці аль не нав чан ня ін терв’юе рів, які
про во ди ли опи ту ван ня), пев на час тка за суд же них (5–9%) не дає пря мих від по ві дей
що до заз на че них пи тань. До цьо го слід до да ти ві до ме со ці о ло гам об ме жен ня ме то ду
ан ке ту ван ня: низь ка по рів ня но з ме то дом ін терв’ю якість за пов нен ня ан кет. Це про -
яв ля єть ся у на яв нос ті су пе реч ли вих від по ві дей, чи ма лої кіль кос ті “не від по ві дей” і
обу мов ле но як за галь но низь ким ос віт нім рів нем рес пон ден тів, так і особ ли вос тя ми
їх став лен ня (пі доз ра, іро нія, роз дра то ва ність то що) до дос лід жен ня. Мі ні мі зу ва ти
заз на че ні об ме жен ня, на на шу дум ку, мож ли во за умов про ве ден ня ан ке ту ван ня
пред став ни ка ми не у ря до вих ор га ні за цій, які ма ють дос від ро бо ти ін терв’юе ра ми або
во лон те ра ми, із чис ла за суд же них, що ко рис ту ють ся до ві рою рес пон ден тів і прой -
шли спе ці аль не тре нін го ве нав чан ня.

Не до кін ця ви рі ше ни ми за ли ша ють ся зміст і ме то до ло гія роз ра хун ку на ці о наль -
них ін ди ка то рів про ти дії епі де мії, яки ми зві тує Ук ра ї на від по від но до сво їх 
зо бов’язань, взя тих Пре зи ден том кра ї ни на спе ці аль ній се сії Ге не раль ної Асам блеї
ООН у 2001 р. Сто сов но за суд же них екс пер ти  ЮНЕЙДС ре ко мен ду ють виз на чи ти
три по каз ни ки, а са ме: 

• від со ток осіб, які прой шли тес ту ван ня про тя гом ос тан ніх 12 мі ся ців і зна ють
свої ре зуль та ти; 

• від со ток осіб, яких охоп ле но прог ра ма ми по пе ред жен ня ВІЛ/СНІДу;
• від со ток осіб, які не тіль ки пра виль но виз на ча ють спо со би за по бі ган ня пе ре да -

чі ВІЛ ста те вим шля хом, а й за пе ре чу ють за галь ні хиб ні уяв лен ня що до пе ре да чі ВІЛ5.
От же, під час збо ру заз на че них по каз ни ків не ста вить ся зав дан ня про а на лі зу ва -

ти да ні про по ши ре ність ри зи ко ва ної по ве дін ки. Про те ос нов ним шля хом ін фі ку ван -
ня ВІЛ у вип рав них ко ло ні ях в Ук ра ї ні, як і в ін ших кра ї нах, за ли ша єть ся вжи ван ня
ін’єк цій них нар ко ти ків. За да ни ми по ве дін ко вих дос лід жень, у Ка на ді час тка СІН
се ред за суд же них ста но вить 11%, в кра ї нах Єв ро пей сько го Со ю зу і Нор ве гії ко ли ва -
єть ся у ме жах 0,3–34%, Ро сій ській Фе де ра ції – 10% . Кіль кість за суд же них в ук ра їн -
ських вип рав них ус та но вах, які хо ча б раз вво ди ли нар ко ти ки за до по мо гою шпри ца
або са мо роб но го інс тру мен та рію про тя гом ос тан ніх 12 мі ся ців, ста но ви ла у 2007 р.
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8%. По рів ня но з 2004 р. заз на че ний від со ток май же не змі нив ся. Вод но час за цей 
пе рі од по міт но збіль ши ла ся час тка СІН, що прак ти ку ють спіль не ви ко рис тан ня
шпри ців або са мо роб но го інс тру мен та рію. То му, на на шу дум ку, по каз ник ри зи ко ва -
ної по ве дін ки се ред за суд же них має бу ти вклю че ний до пе ре лі ку на ці о наль них 
по каз ни ків. Ад же він пе ред ба чає ви мі рю ван ня ре зуль та тив нос ті за хо дів з пер вин ної
та вто рин ної про фі лак ти ки ВІЛ, на від мі ну від тих, що про по ну ють ся ЮНЕЙДС 
і орі єн то ва них зде біль шо го на кон троль за про це сом пре вен тив них втру чань.

Мож ли во,  до по каз ни ка спіль но го спо жи ван ня ін’єк цій них нар ко ти ків слід до -
да ти по ши ре ність ри зи ко ва ної сек су аль ної по ве дін ки се ред за суд же них. З пок ра -
щан ням еко но міч ної си ту а ції в кра ї ні за суд же них більш ак тив но від ві ду ють ро ди чі.
Для тих, хто пе ре бу ває у шлю бі, раз на квар тал доз во ля ють ся дов гот ри ва лі від ві ду -
ван ня у вип рав них ко ло ні ях. Під час по ба чень за суд же ні мо жуть всту па ти у сек су -
аль ні зно си ни із под руж жя ми. За да ни ми опи ту ван ня 2007 р., про тя гом ос тан ніх 6
мі ся ців та кі сто сун ки ма ли 18% рес пон ден тів, у то му чис лі 19% чо ло ві ків і 9% жі нок.
Ви ко рис тан ня за по біж них за со бів не є ти по вою мо дел лю по ве дін ки між под руж жя -
ми: два із трьох рес пон ден тів, які ма ли сек су аль ні від но си ни під час по ба чень, 
не ко рис ту ва лись пре зер ва ти ва ми. Крім цьо го у вип рав них ко ло ні ях іс нує прак ти ка
го мо сек су аль них сто сун ків. Хо ча во на є, за со ці о ло гіч ни ми да ни ми, не над то по ши -
ре ною, про те зде біль шо го ри зи ко ва ною (без ви ко рис тан ня пре зер ва ти вів). Це
пов’яза не з кіль ко ма чин ни ка ми:

• не дос туп ніс тю пре зер ва ти вів для за суд же них та їх ніх сек су аль них пар тне рів;
• тра ди ці я ми без лад них сек су аль них зно син;
• пси хо ло гіч ни ми за бо бо на ми і сте ре о ти па ми, пов’яза ни ми з ви ко рис тан ням

пре зер ва ти вів;
• не дос тат нім рів нем по ін фор мо ва нос ті про шля хи по пе ред жен ня ін фі ку ван -

ня ІПСШ та ін ши ми зах во рю ван ня ми;
• низь ким рів нем ус ві дом лен ня осо бис то го ри зи ку та від по ві даль нос ті за здо -

ров’я под руж жя;
• праг нен ням за суд же них жі нок за ва гіт ні ти з ме тою пос лаб лен ня ре жим них

умов і дос тро ко во го звіль нен ня;
• на сильс тво то що.
Заз на че ні чин ни ки ро блять сек су аль ні прак ти ки за суд же них не без печ ни ми з

точ ки зо ру по ши рен ня ВІЛ/ІПСШ у вип рав них ко ло ні ях, так і за їх ме жі че рез ста -
те ві зно си ни з под руж жя ми, які від ві ду ють за суд же них, а та кож з осо ба ми, які звіль -
ня ють ся з місць поз бав лен ня во лі.

Як свід чать по ве дін ко ві та епі де міч ні дос лід жен ня, по ін фор мо ва ність про шля хи
пе ре да чі ВІЛ і за со би її по пе ред жен ня не є дос тат ньою пе ре ду мо вою для  ут ри ман -
ня від ри зи ко ва ної по ве дін ки. Про те без від по від ної обіз на нос ті що до епі де мії
ВІЛ/СНІД, адек ват ної оцін ки пов’яза них із цим зах во рю ван ням ри зи ків вза га лі не
мож ли ві про ти дія по ши рен ню епі де мії, ефек тив не пом’як шен ня її нас лід ків. Пе ре ду -
сім ідеть ся про по до лан ня стиг ма ти за ції і дис кри мі на ції що до ВІЛ� по зи тив них 
лю дей, фор му ван ня у хво рих при хиль нос ті до лі ку ван ня АРВ� пре па ра та ми, вклю ча -
ю чи по пе ред жен ня вер ти каль ної тран смі сії від ма те ри до ди ти ни. То му од ним з 
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про від них по каз ни ків кон тро лю за епі де мі єю ВІЛ/СНІД у гру пах під ви ще но го 
що до ін фі ку ван ня ВІЛ ри зи ку має за ли ша ти ся рі вень знань про ос нов ні шля хи 
пе ре да чі ВІЛ� ін фек ції й те, як во на не пе ре да єть ся. Про те ме то до ло гія роз ра хун ку
цьо го по каз ни ка за ли ша єть ся пред ме том жва вих дис ку сій спе ці а ліс тів.  

Зро зу мі ло, що до сить важ ко виз на чи ти оп ти маль ну кіль кість за пи тань про шля -
хи пе ре да чі ВІЛ/СНІД, за со би йо го уник нен ня для ви мі рю ван ня обіз на нос ті груп
ри зи ку. З од но го бо ку, чим біль ше ін ди ка то рів – тим об’єк тив ні ше мож на оці ни ти
знан ня. Вод но час іс ну ють ви мо ги що до три ва лос ті ін терв’ю, уні вер саль нос ті (прий -
нят нос ті для всіх ри зи ко ва них груп) та еко но міч нос ті та ких опи ту вань. Сьо год ні
екс пер ти ЮНЕЙДС про по ну ють для роз ра хун ку рів ня знань ви ко рис та ти 5 ви дів
за пи тань: про ста те вий шлях пе ре да чі ВІЛ (не за леж но від ста ті пар тне рів), умо ви
йо го по пе ред жен ня, мож ли вість від сут нос ті оз нак зах во рю ван ня на зов ніш ньо му
виг ля ді ВІЛ� по зи тив ної лю ди ни та ри зи ки ін фі ку ван ня ВІЛ по бу то вим шля хом 
і че рез укус ко ма хи. Рі вень знань за суд же них у 2007 р., роз ра хо ва ний за ці єю ме то -
ди кою, ста но вив на на ці о наль но му рів ні 36%. Цей від нос но не ви со кий по каз ник
мож на по яс ни ти по ши ре ніс тю хиб них уяв лень про мож ли вість ін фі ку ван ня ВІЛ по -
бу то вим шля хом, а са ме: при спіль но му ко рис ту ван ні ту а ле том, ба нею (32%) та 
че рез укус ко мах (40%). Сто сов но справ жньо го ри зи ку, який ста нов лять не роз бір ли -
ві ста те ві зно си ни з ви пад ко ви ми пар тне ра ми, та за хис них мож ли вос тей пре зер ва ти -
вів рі вень обіз на нос ті за суд же них є знач но ви щим – від по від но 72 і 80%. Доб ри ми
за ли ша ють ся знан ня рес пон ден тів про те, що здо ро ва на виг ляд лю ди на мо же бу ти
но сі єм ВІЛ (80%).

Хо ча пред став ле ні ре зуль та ти і ха рак те ри зу ють рі вень обіз на нос ті за суд же них
про ВІЛ, про те во ни не до сить точ но від по ві да ють особ ли вос тям по ши рен ня епі де -
мії в Ук ра ї ні. Зок ре ма, від сут ні за пи тан ня про знач ний ри зик ін фі ку ван ня ВІЛ ін’єк -
цій ним шля хом при спіль но му ви ко рис тан ні інс тру мен та рію та “бруд них”, ви го тов -
ле них кус тар ним спо со бом, нар ко ти ків. Ад же са ме він за ли шав ся про від ним для 
Ук ра ї ни про тя гом ос тан ніх 10 ро ків. То му до по каз ни ка знань вар то вклю чи ти за пи -
тан ня і про цей ри зик. Як що за галь ну кіль кість за пи тань, що ви ко рис то ву ють ся для
роз ра хун ку по каз ни ка, не змі ню ва ти, то за пи тан ня про ін’єк цій ний шлях має за мі ни -
ти од не із по мил ко вих суд жень що до ВІЛ, нап рик лад, про укус ко мах. У цьо му 
ви пад ку зна чен ня по каз ни ка обіз на нос ті збіль шить ся і на на ці о наль но му рів ні 
ста но ви ти ме 40%.

Про те більш об’єк тив но оці ни ти знан ня за суд же них про ВІЛ доз во лить роз ра ху -
нок ін тег раль но го по каз ни ка, роз ра хо ва но го  на ос но ві від по ві дей на всі 15 за пи тань,
які бу ли вклю че ні до ан ке ти 2007 р. Ці за пи тан ня сто су ва лись усіх трьох шля хів 
пе ре да чі ВІЛ, вклю ча ю чи вер ти каль ну тран смі сію, за со бів їх по пе ред жен ня, під ви -
щен ня враз ли вос ті до ВІЛ за на яв ніс ті ін ших ін фек цій, які пе ре да ють ся ста те вим
шля хом, а та кож кіль кох хиб них уяв лень про мож ли вос ті ін фі ку ван ня. За цим по -
каз ни ком рі вень обіз на нос ті за суд же них ста но ви ти ме  9%, у то му чис лі чо ло ві ків –
10%, жі нок – 7%.  Це свід чить, що по ін фор мо ва ність за суд же них сто сов но ос нов них
шля хів ін фі ку ван ня і по пе ред жен ня ВІЛ ни ні не мож на вва жа ти дос тат ньою. Особ -
ли ве за не по ко єн ня вик ли кає тен ден ція до по гір шен ня ок ре мих скла до вих знань,
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нап рик лад, де що мен шою по рів ня но з 2004 р. ста ла обіз на ність про ри зик пе ре да чі
ВІЛ че рез ін’єк цій не вжи ван ня нар ко ти ків, при аналь них сек су аль них кон так тах і
про мож ли вість зни зи ти ри зик ін фі ку ван ня за умов сек су аль них сто сун ків ли ше з
од нім вір ним, не ін фі ко ва ним пар тне ром (�9%).  Ви хо дя чи із от ри ма них да них і 
ро зу мі ю чи під хо ди ЮНЕЙДС, слід заз на чи ти, що мо ні то ринг обіз на нос ті за суд же -
них з ВІЛ/СНІД важ ли во від сте жу ва ти не ли ше за “між на род ни ми” стан дар та ми,
але і в більш роз ши ре но му фор ма ті, що най мен ше на ос но ві усіх 15 за пи тань, да ні за
яки ми на ко пи чу ють ся з 2004 р.

Спір ною за ли ша єть ся ме то ди ка роз ра хун ку ще од но го із на ці о наль них по каз ни -
ків – охоп лен ня за суд же них про фі лак тич ни ми за хо да ми. Йо го ви мір ни ка ми є кіль -
кість осіб, які зна ють, де мож на прой ти доб ро віль не тес ту ван ня на ВІЛ, і ра зом з
тим про тя гом ос тан ніх 12 мі ся ців от ри му ва ли пре зер ва ти ви, у то му чис лі від гро -
мад ських ор га ні за цій. Для спо жи ва чів ін’єк цій них нар ко ти ків при роз ра хун ку 
на ці о наль но го по каз ни ка екс пер та ми ЮНЕЙДС бу ло ре ко мен до ва но вклю чи ти 
до дат ко ве за пи тан ня: “Чи от ри му ва ли Ви про тя гом ос тан ніх 12 мі ся ців сте риль ні
гол ки та шпри ци, у то му чис лі від гро мад ських ор га ні за цій в прог ра мах об мі ну
шпри ців?” Ос кіль ки рі шен ня що до об мі ну шпри ців у вип рав них ко ло ні ях до ни ні не
прий ня то, це за пи тан ня за суд же ним не ста ви лось. Від по від но до заз на че ної ме то -
ди ки, 8% за суд же них охоп ле но про фі лак тич ни ми прог ра ма ми, тоб то зна ють, де
мож на прой ти доб ро віль не тес ту ван ня на ВІЛ, та от ри му ва ли про тя гом ос тан ніх 12
мі ся ців хо ча б один пре зер ва тив. Для жі нок цей по каз ник ста но вить 1% , для чо ло -
ві ків – 10%.  

Слід заз на чи ти, що ме то ди ка ЮНЕЙДС не пов ніс тю ві доб ра жає на віть мі ні -
маль ний на бір про фі лак тич них за со бів, які справ ді не об хід ні для про ти дії епі де мії
ВІЛ/СНІ Ду се ред за суд же них. На на шу дум ку, цей по каз ник має вклю ча ти в се бе
та кож ін фор ма цій ну скла до ву, та ку як кіль кість за суд же них, які от ри му ва ли ін фор -
ма цію про ВІЛ/СНІД під час пе ре бу ван ня у вип рав ній ко ло нії.  Ін ди ка тор “кіль кість
за суд же них, які зна ють, де мож на прой ти доб ро віль не тес ту ван ня на ВІЛ”, що ви ко -
рис то ву єть ся при об чис лен ні на ці о наль но го по каз ни ка за ме то ди кою ЮНЕЙДС,  на
на шу дум ку, є ли ше од ним з еле мен тів са ні тар ної прос ві ти. Крім ньо го за суд же ним
слід на да ти ін фор ма цію і про шля хи пе ре да чі ВІЛ, і ме то ди за по бі ган ня ін фі ку ван -
ню то що. То му ми вва жа є мо, що за пи тан ня про доб ро віль не тес ту ван ня не вар то
вклю ча ти до роз ра хун ку на ці о наль но го по каз ни ка. Та кий ін ди ка тор, як “кіль кість
осіб, які сти ка ли ся з ін фор ма ці єю про ВІЛ/СНІД під час від бу ван ня по ка ран ня”, 
та кож не зов сім адек ват но ві доб ра жає рі вень охоп ле нос ті за суд же них ін фор ма цій -
но� прос віт ниць кою ді яль ніс тю. Ін фор ма цію про різ ні ас пек ти ВІЛ/СНІ Ду (шля хи
пе ре да чі, ме то ди за по бі ган ня то що) за суд же ні мо жуть от ри му ва ти в роз мо ві з ін ши -
ми за суд же ни ми, ро ди ча ми, які їх від ві ду ють, пра ців ни ка ми ко ло нії, які не прой шли
спе ці аль ну під го тов ку з ін фор му ван ня за суд же них що до цих пи тань.  Тоб то та ка 
ін фор ма ція мо же бу ти не пов ною або не дос то вір ною. То му для нас більш по ка зо вим
ін ди ка то ром є кіль кість за суд же них, які от ри му ва ли дру ко ва ні ін фор ма цій ні ма те рі -
а ли з проб лем ВІЛ/СНІ Ду та ІПСШ (бук ле ти, бро шу ри), які мож на са мос тій но 
зас во ю ва ти, або про хо ди ли ін ди ві ду аль не кон суль ту ван ня із спе ці а ліс том.  
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От же, в об чис лен ні на ці о наль но го по каз ни ка “Від со ток осіб, яких охоп ле но
про фі лак тич ни ми прог ра ма ми, се ред за суд же них”, на на шу дум ку, ма ють вра хо ву -
ва тись:

• кіль кість за суд же них, які от ри му ва ли  за ос тан ні 12 мі ся ців  пре зер ва ти ви;
• кіль кість за суд же них, які от ри му ва ли бук лет/бро шу ру/лис тів ку про

ВІЛ/СНІД та ІПСШ  або про хо ди ли ін ди ві ду аль не кон суль ту ван ня з цьо го при во ду. 
За ре зуль та та ми опи ту ван ня за суд же них у 2007 р., час тка осіб, які от ри му ва ли і

пре зер ва ти ви, і, ра зом з тим, дру ко ва ні ма те рі а ли з ВІЛ/СНІД або ін ди ві ду аль ну
кон суль та цію, не пе ре ви щує 6% (71 осо ба). Як що до цих ін ди ка то рів до да ти ще
один, який ві доб ра жає ос нов ний про фі лак тич ний за хід що до ін фі ку ван ня че рез кров
в умо вах вип рав них ко ло ній,  а са ме  кіль кість за суд же них, що от ри му ва ли де зін фі -
ку ю чі роз чи ни для об роб ки шпри ців, го лок, лез для го лін ня, то  цей від со ток бу де
знач но мен шим – 1,4% (17 осіб). 

На жаль,  не дос тат ні об ся ги про фі лак ти ки в пе ні тен ці ар них зак ла дах за на ці о -
наль ним по каз ни ком під твер джу ють ся ін ши ми со ці о ло гіч ни ми да ни ми. З усіх за хо -
дів про фі лак ти ки ВІЛ/СНІ Ду та ІПСШ біль шість за суд же них охоп ле на ли ше прос -
ві тою. З ін фор ма ці єю про ВІЛ/СНІД сти ка ли ся про тя гом пе ре бу ван ня у ко ло нії
66% опи та них. Про те ре а лі зо ва ні прос віт ниць кі за хо ди, як пра ви ло, на ці ле ні на 
па сив не ін фор му ван ня за до по мо гою стен да або пла ка та у мед час ти ні, гур то жит ку
або на те ри то рії ко ло нії. У та ко му виг ля ді ін фор ма цію по мі ча ли 84% тих, хто вза га -
лі її от ри му вав. Се ред за хо дів з ак тив но го ін фор му ван ня пе ре ва жа ють гру по ві 
фор ми – лек ція (39%), прос лу хо ву ван ня ра ді о пе ре дач (16%). Усьо го ак тив ни ми
фор ма ми ін фор му ван ня (лек ція, роз пов сюд жен ня бук ле тів/бро шур або прос лу хо -
ву ван ня ра ді о пе ре дач) охоп ле но 62% рес пон ден тів з чис ла от ри му ва чів ін фор ма ції
про ВІЛ. Ли ше 15% з них про хо ди ли ін ди ві ду аль не кон суль ту ван ня з проб лем
ВІЛ/СНІ Ду, хо ча, за да ни ми по пе ред ніх дос лід жень, са ме ін ди ві ду аль ні кон суль та -
ції, які про во дять ся ра зом із на оч ни ми фор ма ми агі та ції за здо ро вий спо сіб жит тя, є
най більш впли во ви ми у по пе ред жен ні ри зи ко ва ної по ве дін ки за суд же них. Зде біль -
шо го за суд же ні (51%)  от ри му ють ін фор ма цію про ВІЛ/СНІД та ІПСШ від ме дич -
них пра ців ни ків. Про участь в ін фор му ван ні пред став ни ків гро мад ських ор га ні за цій
заз на чи ло 18% рес пон ден тів. Ін ші осо би на зи ва ли ся рес пон ден та ми знач но рід ше. 

Дос туп ність ін ших про фі лак тич них за хо дів (за без пе чен ня пре зер ва ти ва ми, 
де зін фі ку ю чи ми роз чи на ми, ін ди ві ду аль ни ми стан ка ми/ле за ми для го лін ня) че рез
брак дер жав но го фі нан су ван ня є знач но ниж чою – 15–22%. Поп ри пев ні зу сил ля
гро мад ських ор га ні за цій, які на впро вад жен ня про фі лак тич них за хо дів за лу ча ють
кош ти Гло баль но го фон ду та ін ших між на род них до но рів, об ся ги ці єї ді яль нос ті 
не дос тат ні для ре аль но го пок ра щен ня си ту а ції. На віть се ред за суд же них, які ко ли� -
не будь от ри му ва ли без кош тов ні пре зер ва ти ви або стан ки/ле за для го лін ня, 
біль шість заз на чи ла, що це від бу ва ло ся рід ше од но го ра зу на мі сяць. Особ ли ве за не -
по ко єн ня вик ли кає си ту а ція із за без пе чен ням без кош тов ни ми пре зер ва ти ва ми, 
де зін фі ку ю чи ми роз чи на ми та стан ка ми/ле за ми для го лін ня у жі но чих ко ло ні ях: 
96% жі нок ні ко ли не от ри му ва ли пре зер ва ти ви, 90% – де зін фі ку ю чі роз чи ни, 84% –
стан ки/ле за для го лін ня.
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Біль шість рес пон ден тів (май же 80%) за ці кав ле ні у до дат ко вій ін фор ма ції що до
проб лем ВІЛ/СНІ ДУ та ІПСШ, збіль шен ні об ся гів і пок ра щен ні форм  про фі лак -
тич ної ро бо ти в ус та но вах ви ко нан ня по ка рань. При цьо му за суд же ні біль ше ці кав -
лять ся не за со ба ми за по бі ган ня цим зах во рю ван ням, а ін фор ма ці єю для тих, хто вже,
мож ли во, є ВІЛ� ін фі ко ва ним або має ін ші зах во рю ван ня: ви ди та сим пто ми ІПСШ,
мож ли вос ті їх лі ку ван ня. З од но го бо ку, це мо же бу ти ре зуль та том то го, що ос нов ну
ува гу при ін фор му ван ні ці льо вих ау ди то рій ак цен ту ють са ме на шля хах пе ре да чі та
ме то дах за по бі ган ня ВІЛ. То му за суд же ні не по га но оз на йом ле ні з ци ми ас пек та ми.
З ін шо го бо ку, опо се ред ко ва но це мо же свід чи ти про знач но біль ший від со ток 
ВІЛ� по зи тив них і хво рих на ІПСШ, ніж він ви яв ле ний під час ан ке ту ван ня.

Із за хо дів, які рес пон ден ти вва жа ють пер шо чер го ви ми для про фі лак ти ки
ВІЛ/СНІД та ІПСШ, близь ко по ло ви ни (47%) від мі ти ли за без пе чен ня за суд же них
за со ба ми гі гі є ни (ми ло, зуб ні щіт ки, праль ний по ро шок), тоб то са ме цих за хо дів, які
ре аль но не змен шу ють ри зик ВІЛ� ін фі ку ван ня, хо ча мо жуть і за по біг ти ін шим 
не без печ ним ін фек ці ям. Вод но час ін те рес до за без пе чен ня без кош тов ни ми пре зер ва -
ти ва ми, де зін фек тан та ми, стан ка ми/ле за ми для го лін ня був знач но мен шим – 31%. 

Вра хо ву ю чи заз на че ні об ме жен ня при збо рі та ін тер пре та ції да них по ве дін ко вих
дос лід жень, слід виз на ти, що на ці о наль ний мо ні то ринг знань що до ВІЛ/СНІД і ри -
зи ко ва ної по ве дін ки за суд же них має за ли ша ти ся важ ли вою скла до вою кон тро лю за
епі де міч ною си ту а ці єю в Ук ра ї ні, який за без пе чує виз на чен ня най більш проб лем них
ла нок у про ти дії епі де мії у вип рав них ко ло ні ях і доз во ляє до вес ти не об хід ність
впро вад жен ня чіт кої та різ но біч ної стра те гії про ти дії епі де мії ВІЛ/СНІД у вип рав -
них ко ло ні ях. Най більш важ ли ви ми її ком по нен та ми ма ють ста ти:

• Прі о ри тет ність ак тив них за хо дів, спря мо ва них на по пе ред жен ня по ши рен -
ня ВІЛ се ред за суд же них, по рів ня но з ді я ми, не об хід ни ми для пом’як шен ня нас лід -
ків зрос тан ня зах во рю ван ня на ВІЛ/СНІД, ге па ти ти В, С, ту бер ку льоз, ІПСШ то що. 

• За без пе чен ня дос туп нос ті тес ту ван ня, до� та піс ля тес то во го кон суль ту ван ня
для всіх ба жа ю чих за суд же них з ак цен том на фор му ван ні по даль шої без печ ної що до
ВІЛ по ве дін ки та спри ян ня прий нят тю доб ро віль ної ін фор мо ва ної зго ди що до тес -
ту ван ня на ВІЛ.

• Збіль шен ня об ся гів і пок ра щен ня якос ті прос ві ти що до ВІЛ/ІПСШ, пе ре не -
сен ня фо ку су на більш ак тив ні з точ ки зо ру зас во єн ня ін фор ма ції за хо ди.

• Змен шен ня ри зи ку пе ре да чі ВІЛ ста те вим шля хом че рез за без пе чен ня 
за суд же них без кош тов ни ми пре зер ва ти ва ми в дос тат ньо му об ся зі, по си лен ня ро бо -
ти що до по пе ред жен ня сек су аль но го на сильс тва у ВК. 

• Зап ро вад жен ня сис тем них ос віт ніх прог рам для пер со на лу ВК, впро вад жен -
ня за хо дів що до йо го за хис ту від ін фі ку ван ня ВІЛ під час ви ко нан ня служ бо вих
обов’яз ків.

• Впро вад жен ня прог рам вто рин ної про фі лак ти ки для за суд же них СІН, 
пе ре ду сім за без пе чен ня дос туп нос ті для них де зін фек тан тів, чис тих шпри ців, за міс ної те ра пії.

• Док ла дан ня зу силь для пок ра щен ня ме дич но го обс лу го ву ван ня за суд же них,
за без пе чен ня га ран тій по пе ред жен ня ВІЛ і ге па ти тів В, С ме дич ним шля хом, сво є -
час но го лі ку ван ня ІПСШ, ту бер ку льо зу та ін. 
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1 Оцен ка воз мож нос тей раз ви тия прог рамм про фи лак ти ки ВИЧ в сре де пот ре би те лей инъек -
ци он ных нар ко ти ков / О.Н.Ба ла ки ре ва, М.Ю.Вар бан, А.А.Яре мен ко, Л.И.Анд ру щак,
О.Р.Ар тюх. – К.: Центр “Со ци аль ный мо ни то ринг”, 2003. – 160 с.; Ог ляд ро бо ти зі спо жи -
ва ча ми нар ко ти ків в Ук ра ї ні в кон тек сті бо роть би з епі де мі єю ВІЛ/СНІД / Л. Амд жа дін, 
Л. Анд ру щак, І. Звер шхов ська та ін. – К.: Центр со ці аль них екс пер тиз Ін� ту со ці о ло гії НАН
Ук ра ї ни, 2005. – 172 с.; Ді яль ність гро мад ських ор га ні за цій по про фі лак ти ці ВІЛ/СНІ Ду
се ред жі нок сек с�біз не су: За ре зуль та та ми про ек ту “Ство рен ня ме ре жі не у ря до вих ор га ні -
за цій, які пра цю ють із жін ка ми сек с�без не су в Ук ра ї ні” / О. Ба ла кі рє ва, Л. Анд ру щак, 
М. Вар бан та ін. – К.: Укр.. ін�т со ці аль них дос лід жень, 2000. – 176 с. та ін.

2 Мо ні то ринг по ве дін ки жі нок, які на да ють сек су аль ні пос лу ги за пла ту як ком по нент епід наг -
ля ду дру го го по ко лін ня / О.Р. Ар тюх, О.М. Ба ла кі рє ва, Л.В. Боч ко ва та ін. – К.: МБФ
“Між нар. Альянс з ВІЛ/СНІД в Ук ра ї ні”, 2005; Мо ні то ринг по ве дін ки спо жи ва чів ін'єк цій -
них нар ко ти ків як ком по нент епід наг ля ду дру го го по ко лін ня / О.Р. Ар тюх, О.М. Ба ла кі рє -
ва, Л.В. Боч ко ва та ін. – К.: МБФ “Між нар. Альянс з ВІЛ/СНІД в Ук ра ї ні”, 2005; Мо ні то -
ринг по ве дін ки чо ло ві ків, які ма ють секс з чо ло ві ка ми, як ком по нент епід наг ля ду дру го го
по ко лін ня / Л. Амд жа дін, К. Ка щен ко ва, Т. Ко ноп лиць ка та ін. – К.: МБФ "Між нар. Альянс
з ВІЛ/СНІД в Ук ра ї ні", 2005.

3 Ук ра ї на. На ці о наль ний звіт з ви ко нан ня рі шень Дек ла ра ції про від да ність спра ві бо роть би з
ВІЛ/СНІ Дом. Звіт ний пе рі од: сі чень 2003 р. – гру день 2005 р. – К.: МБФ “Між нар. Альянс
з ВІЛ/СНІД в Ук ра ї ні”, 2006.

4 Дос лід жен ня про ве де ні за фі нан со вої під трим ки МБФ “Між на род ний Альянс з ВІЛ/СНІД
в Ук ра ї ні” в рам ках прог ра ми “По до лан ня епі де мії ВІЛ/СНІД в Ук ра ї ні”, під три ма ної Гло -
баль ним фон дом для бо роть би зі СНІ Дом, ту бер ку льо зом та ма ля рі єю.  Тип ви бір ки: ба га -
тос ту пе не ва, стра ти фі ко ва на, ін ди ві ду аль на, з ви ко рис тан ням ви пад ко во го ме то ду від бо ру
рес пон ден тів на ос тан ньо му сту пе ні; реп ре зен та тив на за ти пом ВК (впер ше за суд же ні до
поз бав лен ня во лі та не од но ра зо во за суд же ні), ре гі о ном, ві ком і стат тю за суд же них. Ре а лі -
зо ва ні ви бір ко ві су куп нос ті:  2004 р. –  1240 рес пон ден тів; 2007 р. – 1234 рес пон ден ти у 12
вип рав них ко ло ні ях (№№ ВК за ли ши ли ся нез мін ни ми), роз та шо ва них у 6 об лас тях Ук ра -
ї ни. Ви пад ко ва (те о ре тич на) по мил ка ви бір ки скла дає +/� 1,7 – 2,9%.

5 Мо ни то ринг Дек ла ра ции о при вер жен нос ти де лу борь бы с ВИЧ/СПИ Дом: ру ко во дя щие
прин ци пы раз ра бот ки клю че вых по ка за те лей: от чет ность за 2008 год. – Же не ва, Швей ца -
рия, 2007.

6 ВИЧ/СПИД в тюрь мах стран Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро пы и быв ше го Со вет ско го Со -
ю за / Ка над ская ле галь ная сеть по ВИЧ/СПИ Ду// http://www.aid slaw.ca/Ma in con tent/is -
su es/pri sons.htm.
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