
Тренінг IAPAC-ITPC для наставників з громад з метою 
оптимізації послуг з профілактики, лікування та супроводу ВІЛ

Спонсор За підтримкиУ партнерстві з

Навчальні слайди



Слайд 2

Завдання тренінгу

Розбудовувати потенціал громад, у яких 
проживають ЛЖВ, для покращення 
якості послуг з профілактики, лікування, 
супроводу та підтримки людей, які 
хворіють на ВІЛ, у великих містах, що 
долучилися до ініціативи Фаст Трек.



Навчальний план
Модулі

Слайд 3

Загальні відомості 
про ВІЛ-інфекцію1

Лікування ВІЛ-
інфекції2

Моніторинг лікування 
ВІЛ-інфекції3

Профілактика ВІЛ-
інфекції4

Коінфекції ВІЛ і ТБ5

Адвокація з питань 
розширеного доступу до 
високоякісних та вільних 
від стигми послуг з 
профілактики, лікування 
та супроводу ВІЛ

6

Здорове життя з ВІЛ7



Загальні відомості про ВІЛ-інфекцію1

Теми
• Що таке ВІЛ? Як він передається?
• Як проводиться діагностика (тестування на) ВІЛ? 
• Що таке життєвий цикл ВІЛ?
• Як організм реагує на ВІЛ-інфекцію?
• Що відбувається з організмом внаслідок ВІЛ-інфекції?

Завдання
Сформувати розуміння загальних положень про ВІЛ-інфекцію

Слайд 4



Що таке ВІЛ?
ВІЛ = Вірус імунодефіциту людини

Слайд 5MОДУЛЬ 1

Протеаза

РНК ВІЛ

Зворотна 
транскриптаза

Мембранний 
білок

Інтеграза

Рис. 1: Структура ВІЛ

Глікопротеїни ВІЛ

Натисніть на зображення для відтворення 
анімаційного відео

https://www.youtube.com/watch?v=s4fNZfms99g&feature=youtu.be


Як передається ВІЛ?

Слайд 6MОДУЛЬ 1

Незахищений 
статевий акт з 
інфікованим 
партнером

Вертикальний шлях 
передачі 
(від матері до дитини)
• в утробі
• під час пологів
• через грудне молоко

Введення ін’єкційних 
наркотиків
(рідко: через інфіковану 
кров/продукти крові)

Шляхи інфікування ВІЛ

Як ВІЛ передається через біологічні рідини: 

Кров Сперма Вагінальні 
виділення

Грудне 
молоко



Незахищений (без використання 
презерватива) вагінальний або 
анальний статевий акт з людиною, яка 
живе з ВІЛ.

Це може статися, якщо ВІЛ-позитивний 
партнер не отримує лікування від ВІЛ 
або ж, якщо лікування не працює.

Слайд 7MОДУЛЬ 1

Як передається ВІЛ?



Як передається ВІЛ?

Слайд 8MОДУЛЬ 1

• Лікування ВІЛ знижує цей ризик (з 15% - 45% до <5%)

• Спільне користування голками, шприцами або іншим 
обладнанням для ін’єкцій з людиною, яка живе з ВІЛ

• Переливання ВІЛ-інфікованої крові

• Прямий контакт з голками, ножами та іншими гострими 
предметами зі слідами на них крові людини, яка живе з ВІЛ

Мати, яка живе з ВІЛ, можете передати вірус своїй дитині під час вагітності, 
пологів чи грудного вигодовування.



Ризик інфікування ВІЛ

Слайд 9MОДУЛЬ  1

Певні фактори впливають на ризик інфікування

Вірусне навантаження людини, яка живе з ВІЛ
Яка кількість вірусу міститься у їхньому 

організмі

Частота контактів
Як часто виникає ризик інфікування ВІЛ

Тривалість контакту
Наскільки довготривалим є ризик 

інфікування ВІЛ

Стан покривів, які захищають від ВІЛ
Зокрема, шкіри та слизових оболонок піхви та тонкої кишки



Пам'ятайте, що ВІЛ не передається через…

Слайд 10МОДУЛЬ  1



Діагностика ВІЛ

Слайд 11МОДУЛЬ 1

Для тесту на ВІЛ потрібна невелика кількість крові або слини.

Позитивний результат 
експрес-тесту означає, 
що у людини може бути 
ВІЛ, тому їй потрібно 
пройти ще один тест для 
підтвердження.

Негативний результат тесту означає, що або у 
людини немає ВІЛ, або вона заразилася 
нещодавно, тому в її організмі ще не 
виробилися антитіла. (Це називається “період
вікна”). Люди, які нещодавно мали ризик 
інфікування ВІЛ і отримали негативний 
результат тесту, повинні пройти подальше 
тестування.

Зазвичай результати тесту для виявлення антитіл 
можна отримати у той самий день, що дає змогу 
почати лікування ВІЛ без зволікань.

Тести для виявлення антитіл (напр., експрес-тести) виявляють антитіла -
“ознаки” – до ВІЛ:



Слайд 12МОДУЛЬ 1

Період вікна – коли можна виявити ВІЛ?

ТЕСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО 
ПОКОЛІННЯ

ЕКСПРЕС-
ТЕСТИ

КОМПЛЕКТИ 
ДЛЯ 

САМОТЕСТУВАННЯ
НА ВІЛ

ТЕСТИ 
ТРЕТЬОГО 

ПОКОЛІННЯ

+3 МІСЯЦІ
ПІСЛЯ КОНТАКТУ

+4 ТИЖНІ 
ПІСЛЯ КОНТАКТУ

КОНТАКТ З 
ВІЛ

Медичний працівник допоможе Вам 
вирішити, який тест краще обрати



Інші тести на ВІЛ

Слайд 13МОДУЛЬ 1

Тест для виявлення нуклеїнової 
кислоти (інші назви: РНК, ПЛР 
або тест на визначення рівня 

вірусного навантаження)

Виявляє присутність та кількість 
ВІЛ у крові; використовується 

для діагностики ВІЛ у дітей 
віком до 18 місяців (тому що в їх 

організмі все ще містяться 
антитіла матері)

Комбінований тест для 
одночасного виявлення антитіл 

і антигенів

Набирає все більшої 
популярності, але для цього 

тесту потрібна лише кров

Інколи для діагностики ВІЛ використовуються інші тести



Розуміння тестування на ВІЛ

Слайд 14МОДУЛЬ 1

Компоненти диференційованого тестування на ВІЛ3
Мобілізація Тестування Прив’язка

• Масова/групова
• Мережева
• Інформування 

партнерів та 
індексне тестування 

• У медичному 
закладі

• У немедичному 
закладі

• На рівні громад
• Самостійне 

тестування

• Підтримка 
наставників з громад

• Компенсація/
заохочення

• Початок АРТ в день 
тестування

• Дружній підхід при 
обслуговуванні

• Відстеження

*Джерело: Міжнародне товариство зі СНІДу (IAS) – Структура прийняття рішень щодо послуг з тестування на ВІЛ
– www.differentiatedcare.org  

http://www.differentiatedcare.org/


Тестування на ВІЛ

Слайд 15МОДУЛЬ 1



Розуміння тестування на ВІЛ

Слайд 16МОДУЛЬ 1

ПрямеНепряме

Вдома

У громаді

У закладі

У закладі

Тестування у медичному закладі
Забір крові з вени
Забір крові з пальця

Самотестування
Оральний тест (слина)
Прік-тест



Самостійне тестування на ВІЛ

Слайд 17МОДУЛЬ 1

ТЕСТ

Реактивний тест
Нереактивний 

тест

Пройти самотестування

Результат

Прив’язка
Прив’язка до 

подальшого тестування 
на ВІЛ. У випадку 

позитивного 
результату, необхідно 

розпочати АРТ
впродовж 7 днів.

Прив’язка до послуг з 
профілактики ВІЛ.

За необхідності 
провести повторне 

тестування



Життєвий цикл ВІЛ

Слайд 18МОДУЛЬ 1

Анімаційне відео про життєвий цикл 
ВІЛ (англійською мовою)

https://www.youtube.com/watch?v=cSNaBui2IM8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cSNaBui2IM8&feature=emb_logo


Як ВІЛ впливає на організм?

Слайд 19МОДУЛЬ 1

Після проникнення в 
організм людини ВІЛ 
інфікує клітини.

Протягом кількох годин
інфіковані клітини 
переносять ВІЛ до 
лімфатичних вузлів, у яких 
знаходиться багато клітин 
CD4.

Клітини CD4 є важливою 
частиною імунної системи.

Вони дають сигнали
іншим клітинам, які 
борються з інфекцією, та 
змушують їх знищувати 
мікроорганізми, що 
викликають захворювання.



ВІЛ і клітини CD4

Слайд 20МОДУЛЬ 1

Клітини CD4 борються з ВІЛ, але не можуть його знищити.

Коли організм починає 
виробляти більше клітин 
CD4 для захисту від вірусу, 
ВІЛ проникає в ці клітини 
та інфікує їх. ВІЛ 

використовує 
нові клітини 

CD4 для 
реплікації

Організм 
виробляє більше 

клітин CD4 для 
боротьби з 

вірусом

Джерело: Організація HIV i-base: Життєвий цикл ВІЛ у деталях http://i-base.info/guides/art-in-pictures/the-hiv-lifecycle-in-detail

http://i-base.info/guides/art-in-pictures/the-hiv-lifecycle-in-detail


ВІЛ і клітини CD4

Слайд 21МОДУЛЬ 1

Клітини CD4 борються з ВІЛ, але не можуть його знищити.

Організм виробляє більше клітин CD4 для боротьби з ВІЛ, але ВІЛ 
використовує їх для створення своїх копій. (Кожна інфікована 
клітина CD4 може утворити до 300 нових копій ВІЛ; новоутворені 
віруси потрапляють до кровотоку та інфікують інші клітини CD4). 



ВІЛ і клітини CD4

Слайд 22МОДУЛЬ 1

Клітини CD4 борються з ВІЛ, але не можуть його знищити.

Поки організми 
продовжує виробляти 

клітини CD4, 
протягом певного 

часу (років) ВІЛ 
продовжує їх 
знищувати.

Протягом 
певного часу,
без лікування, 
ВІЛ ослаблює 

імунну систему.



Слайд 23МОДУЛЬ 1

Природний розвиток ВІЛ-інфекції
(без лікування)

Джерело: Загальний огляд ВІЛ. Інф. про СНІД. Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США. 
https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/19/46/the-stages-of-hiv-infection

Без лікування ВІЛ буде 
продовжувати 
розмножуватися, ослаблюючи 
імунну систему внаслідок 
знищення клітин CD4. 

Це називається природним 
розвитком ВІЛ-інфекції. 

Протягом певного часу, 
оскільки імунна система 
знищується, у людини не буде 
достатньо клітин CD4, щоб 
боротися з мікробами, тому 
вона почне хворіти.

https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/19/46/the-stages-of-hiv-infection


Слайд 24МОДУЛЬ 1

Пізня стадія ВІЛ або СНІД

СТАДІЯ 1

СТАДІЯ 2 

СТАДІЯ 3 

Хронічна інфекція
Від кількох тижнів до кількох 
років (в середньому 8 років)

Гостра інфекція
До 6 місяців

Розвиток ВІЛ-інфекції



Розвиток ВІЛ-інфекції

Слайд 25МОДУЛЬ 1

Гостра інфекція (До 6 місяців)

СТАДІЯ 1

Схожі на грип симптоми протягом перших тижнів:
біль у горлі, висипання, збільшені лімфовузли, головний 
біль, втома, підвищена температура тіла, втрата 
апетиту, блювота та/або біль у м’язах.

Вірус швидко розмножується, збільшуючи рівень 
вірусного навантаження, що означає, що існує значний 
ризик передачі інфекції.

Найкраще починати лікування ВІЛ (АРТ) на цій стадії.



Розвиток ВІЛ-інфекції

Слайд 26МОДУЛЬ 1

Хронічна інфекція (від кількох тижнів до кількох років)

СТАДІЯ 2

Люди можуть відчувати себе здоровими, але без лікування 
ВІЛ прогресує і може передаватися іншим.

З часом ВІЛ знищує клітини CD4 швидше, ніж організм може 
виробити нові.

Лікування може це попередити.



Розвиток ВІЛ-інфекції

Слайд 27МОДУЛЬ 1

Пізня стадія ВІЛ або СНІД

СТАДІЯ 3

У дорослих пізня стадія ВІЛ починається, коли кількість клітин 
CD4 знижується до <200 клітин/мм3 та/або, якщо у них 
розвиваються важкі захворювання. Вважається, що всі діти, 
які живуть з ВІЛ, віком до 5 років мають пізню стадію ВІЛ.

Люди, які мають пізню стадію ВІЛ або СНІД, знаходяться в 
зоні підвищеного ризику появи серйозних захворювань та 
смерті навіть після початку лікування ВІЛ. 

Люди з пізньою стадією ВІЛ без лікування проживають в 
середньому 2 роки.



Безпідставна втома

Безпідставна втрата 

ваги
Підвищена 
температура тіла, 

озноб, нічна пітливість

Збільшення лімфовузлів

Втрата пам’яті/

депресія

Постійна діарея

Без лікування ВІЛ (АРТ) 
можуть розвинутися 
наступні симптоми

Слайд 28МОДУЛЬ 1

Симптоми



Симптоми

Слайд 29МОДУЛЬ 1

Опортуністичні інфекції 

(OI) та ускладнення

Туберкульоз (TБ)

Рак
(саркома Капоші,

рак шийки матки)

Менінгіт

Без АРТ можуть 
розвиватися наступні 
захворювання



Лікування ВІЛ-інфекції2

Теми
• Що таке каскад послуг з лікування ВІЛ?
• Як антиретровірусні препарати (АРВ-препарати) 

переривають життєвий цикл ВІЛ?
• Які існують види антиретровірусних препаратів?
• Якими є рекомендації керівних принципів ВООЗ щодо 

лікування ВІЛ?
• Які є побічні ефекти при лікуванні ВІЛ?

Завдання
Сформувати розуміння про лікування ВІЛ-інфекції

Слайд 30



Каскад послуг з лікування ВІЛ

Слайд 31МОДУЛЬ 2

З точки зору комплексного підходу 
до охорони здоров’я, лікування 
ВІЛ повинно бути частиною 
“пакету” послуг з профілактики, 
супроводу та підтримки для 
людей, які живуть з ВІЛ.

Цей пакет включає психологічну, 
емоційну, нутритивну та соціальну 
підтримку, що є надзвичайно 
важливими для ефективного 
лікування ВІЛ.



“Лікувати всіх”

Слайд 32МОДУЛЬ 2

У 2015 році Всесвітня організація охорони здоров’я 
рекомендувала якомога швидше розпочати 
антиретровірусну терапію (АРТ) всім дорослим, 
підліткам, дітям та немовлятам, які живуть з ВІЛ –
в ідеалі, одразу після встановлення діагнозу, але не 
пізніше, ніж протягом 7 днів.

ВООЗ також рекомендує, що першочерговим 
пріоритетом є початок АРТ у дітей, підлітків і дорослих із 
гострою формою або пізньою стадією ВІЛ, у дорослих, в 
яких кількість клітин CD4 ≤ 350, а також у дітей віком < 5 
років, які за класифікацією ВООЗ мають 3 або 4 клінічну 
стадію ВІЛ (тобто важке захворювання) або кількість 
клітин CD4 у їхньому організмі ≤ 750.

Ефективне лікування перешкоджає розмноженню ВІЛ,
a також знижує кількість вірусу в організмі людини 
настільки, що тести не можуть його виявити. Таке 
вірусне навантаження називається невизначним.
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Антиретровірусні препарати (АРВ-препарати) –
це медичні препарати, які перешкоджають 
розмноженню ВІЛ, проте вони не можуть його 
повністю знищити. Завдяки блокуванню 
реплікації ВІЛ імунна система має змогу 
відновлюватися.

Препарати, які попереджають та/або лікують 
опортуністичні інфекції та різні види раку, що 
вражають людей, які живуть з ВІЛ, також 
можуть бути частиною лікування.

Лікування ВІЛ, яке називається антиретровірусною
терапією або АРТ, рятує життя та покращує якість 
життя людей, які живуть з ВІЛ

Що таке лікування ВІЛ?

Слайд 33МОДУЛЬ 2



Мета АРТ
ВІЛ піддається лікуванню, але його не можна вилікувати

Мета лікування ВІЛ полягає у зупиненні процесу 
розмноження вірусу (це називається вірусна супресія)

• Це поліпшує стан здоров’я, якість і тривалість
життя серед ЛЖВ, а також скорочує «розрив у виживанні».

Додатковою перевагою вірусної супресії внаслідок лікування 
ВІЛ є те, що вона попереджає передачу захворювання.

Слайд 34МОДУЛЬ 2

Коли ВІЛ перестає 
розмножуватися, імунна система 
отримує можливість відновитися 
та достатньо зміцнитися, щоб 
боротися з інфекціями.



АРТ: Лікує, але не виліковує

Це зумовлено тим, що ВІЛ може ховатися у сплячих 
клітинах імунної системи, включаючи клітини CD4
(це називається латентною інфекцією). 

Такі клітини CD4 активуються лише тоді, коли вони 
потрібні для боротьби з певним мікробом.

• ВІЛ не розмножується у сплячих клітинах CD4, в той час 
як АРТ зупиняє вірус лише у активованих клітинах CD4, 
коли відбувається процес розмноження ВІЛ.

Активована клітина CD4

Слайд 35МОДУЛЬ 2

Лікування ВІЛ не може повністю 
знищити ВІЛ в організмі людини
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What is HIV treatment?АРТ: Лікує, але не виліковує

Коли сплячі клітини активуються, ВІЛ 
починає розмножуватися

Саме тому ВІЛ знову активізується, коли 
люди перестають приймати АРВ-препарати

Уже кілька років дослідники працюють над 
винайденням ліків від ВІЛ, включаючи 
способи активації сплячих клітин

ВІЛ може ховатися у сплячих клітинах 
протягом десятиліть

Слайд 36МОДУЛЬ 2



Як працює лікування ВІЛ?

Слайд 37МОДУЛЬ 2

• Принцип їхньої дії в тому, що вони припиняють різні 
стадії життєвого циклу ВІЛ.

• Для того, щоб лікування ВІЛ було ефективним, потрібно 
приймати комбінацію АРВ-препаратів (зазвичай це три 
препарати із щонайменше двох класів, які інколи 
поєднуються у одній пігулці).

• Одночасний прийом кількох препаратів
називається комбінованою терапією.

Існують різні класи, або родини, АРВ-препаратів



Ефективне лікування передбачає комбінацію препаратів з 
різних класів, які впливають на різні етапи життєвого циклу 
ВІЛ. Це зупиняє процес розмноження вірусу.

Слайд 38МОДУЛЬ 2

Джерело: Організація HIV i-base. Посібник тренінгу з лікування. 3.5 Принцип дії препаратів від ВІЛ – основні типи препаратів.
http://i-base.info/ttfa/section-3/5-how-hiv-drugs-work-main-types-of-drugs/ 

Інгібітори 
проникнення
Інгібітори проникнення 
блокують процес 
приєднання ВІЛ до клітини. 
T-20 це один з інгібіторів 
проникнення, що має назву 
інгібітор злиття. Інгібітори 
CCR5 блокують приєднання 
до ко-рецептора під 
назвою CCR5

Нуклеозидні і 
ненуклеозидні
інгібітори
(НІЗТ і ННІЗТ)
Препарати цього типу 
блокують процес 
перетворення 
однорядного ланцюжка  
РНК ВІЛ на подвійну 
спіраль ДНК.

Інгібітори інтегрази (ІІ)
IІ блокують процес інтеграції ВІЛ 
у ДНК клітини

Інгібітори протеази (IП)
перешкоджають дозріванню 
ВІЛ та інфікуванню інших 
клітин CD4 

ВІЛ

Клітина CD4 

Новий ВІЛ

http://i-base.info/ttfa/section-3/5-how-hiv-drugs-work-main-types-of-drugs/


Класи АРВ-препаратів
Рекомендовані ВООЗ АРВ-препарати виділено жирним шрифтом
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Клас АРВ-препаратів Принцип дії Препарати цього класу
Інгібітори проникнення
/злиття

Зупиняють проникнення або 
злиття ВІЛ з клітинами CD4  
(не мають широкого 
застосування)

енфувіртид (T20), маравірок (MVC)

Нуклеозидні/нуклеотидні
інгібітори зворотної 
транскриптази (НІЗТ)

Зупиняють процес, відомий як 
зворотна транскрипція, який 
відіграє важливу роль для 
реплікації ВІЛ

абакавір (ABC), емтрицитабін (FTC), 
ламівудин (3TC), тенофовіру
алафенамід (TAF)*, тенофовіру
дизопроксилу фумарат (TDF),
зидовудин (AZT)

Ненуклеозидні інгібітори 
зворотної транскриптази
(ННІЗТ)

Також зупиняють зворотну 
транскрипцію

доравірин (DOR), ефавіренц (EFV),
етравірин (ETV), невірапін (NVP)*
рілпівірин (RPV)

Інгібітори інтегрази
(ІПЛІ)

Блокують процес інтеграції ВІЛ у 
ДНК клітини CD4

біктегравір (BIC,  
долутегравір (DTG)
елвітегравір (EVG)
ралтегравір (RAL)*

Інгібітори протеази (ІП); 
повинні підсилюватися іншим 
препаратом (ритонавіром або 
кобіцистатом)

Блокують процес “нарізання” 
протеазою частинок ВІЛ для 
створення нових вірусів

атазанавір (ATV/r), дарунавір
(DRV/r).* лопінавір (LPV/r)

*Рекомендовані ВООЗ до використання за особливих обставин, наприклад, для новонароджених або у 
схемах третього ряду



Група населення Рекомендована 
схема АРТ першого 
ряду

Альтернативна(і) 
схема(и) АРТ
першого ряду

Дорослі та підлітки
TDF + 3TC (або FTC)
+ DTG

TDF + 3TC + EFV 
400мг

Рекомендована ВООЗ схема АРТ
першого ряду
(липень 2019)

Слайд 40МОДУЛЬ 2

Джерело: Оновлені рекомендації ВООЗ стосовно схем АРТ першого та другого рядів , Липень 2019
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Дорослим жінкам та дівчатам-підліткам репродуктивного віку 
та з репродуктивним потенціалом необхідно пропонувати 
ефективні засоби контрацепції

DTG може призначатися:

жінкам та дівчатам-
підліткам 
репродуктивного віку та з 
репродуктивним 
потенціалом, які

• хочуть завагітніти   
або

• не використовують
засоби контрацепції 
постійно

Якщо вони повністю 
поінформовані про 
потенційне 
збільшення ризику 
виникнення дефектів 
нервової трубки 
плоду після зачаття та 
до кінця першого 
триместру серед 
жінок, які приймали 
DTG

Якщо у жінки 
вагітність виявлена 
після першого 
триместру

• Потрібно 
призначити DTG і 
продовжувати 
його  прийом
протягом 
усього періоду 
вагітності

Оновлено у липні
Застереження щодо застосування долутегравіру (DTG)

Джерело: Оновлені рекомендації ВООЗ стосовно схем АРТ першого та другого рядів , Липень 2019
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DTG і збільшення ваги

Джерела: Вентер ВДФ та ін. Застосування долутегравіру плюс два інших пропрепарати тенофовіру для лікування ВІЛ. 2019. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1902824; Вентер ВДФ, та ін; l. Дослідження ADVANCE: Фаза 3, рандомізоване
порівняння TAF/FTC+DTG, TDF/FTC+DTG або TDF/FTC/EFV як схем першого ряду для лікування інфекції HIV-1.
23rd International AIDS Conference Virtual. Липень 6-10, 2020. Анотація OAXLB0104.

Під час прийому DTG вага збільшується інтенсивніше, ніж під час прийому 
EFV. Крім того, збільшення ваги продовжується з часом, особливо у 
чорношкірих жінок, а також у людей, які мають низький рівень клітин CD4
та високий рівень вірусного навантаження до початку АРТ.

Під час дослідження ADVANCE  (в 
ході якого порівнювали схеми на 
основі DTG із схемою EFV + 3TC + 
TDF) після 144 тижнів лікування 
жінки, які приймали схему 
DTG+TDF/FTC, набрали в 
середньому 7,4 кг ваги

Збільшення ваги підвищує ризик 
виникнення серцево-судинних 
захворювань, діабету і 
підвищеного кров’яного тиску.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1902824
https://www.aids2020.org/


Рекомендована ВООЗ схема АРТ першого ряду 
для дітей і немовлят (липень 2019)
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Групи населення Рекомендована схема 
АРТ першого ряду

Альтернативна(і) 
схема(и) АРТ першого 
ряду

Особливі ситуації

Діти ABC + 3TC + DTG ABC + 3TC + LPV/r

ABC + 3TC + RAL

ABC + 3TC + EFV (або NVP)

AZT + 3TC + EFV (або NVP)

AZT + 3TC + LPV/r (абоRAL)

Новонароджені AZT + 3TC + RAL AZT + 3TC + NVP AZT + 3TC + LPV/r

До 50% дітей, які 
народилися з ВІЛ, без 
лікування помирають до 
досягнення 2-х річного 
віку

У контексті політики 
“лікувати всіх” ВООЗ 
рекомендує, що АРТ 
потрібно починати якомога 
швидше у всіх дітей, які 
живуть з ВІЛ



Побічні ефекти при лікуванні ВІЛ
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Більшість людей, але 
не всі, відчувають певні 
побічні ефекти.

Більшість побічних 
ефектів протікають у 
легкій формі, є 
тимчасовими і
піддаються лікуванню.

Поширені побічні 
ефекти АРТ:

Діарея

Нудота

Перепади настрою і 

проблеми зі сном

Висипання

Втома



Довготривалі побічні ефекти при лікуванні ВІЛ
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Вони включають:

Проблеми з нирками

Метаболічні зміни

Хвороби серця

Проблеми з печінкою

Ліподистрофія

Периферична 
нейропатія

Проблеми з кістками

Збільшення ваги

Деякі довготривалі 
побічні ефекти 
розвиваються тільки 
через кілька місяців 
чи років після 
початку прийому 
АРВ-препаратів.



Моніторинг побічних ефектів
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Клінічний моніторинг

• Спостерігайте за будь-якими 
змінами (ознаками і симптомами, 
що пов’язані з прийомом АРВ-
препаратів)

• Повідомляйте медичного 
працівника про будь-які зміни

Лабораторний моніторинг

• Моніторинг стану печінки, нирок та 
кров’яних клітин

• Відповідно до прийнятих у країні 
керівних принципів



Надійне
Найменші шанси 
резистентності

Ефективне
Добре працює

Прийнятне
Найменше 
побічних ефектів

Зручне
Легко та зручно 
приймати

Досяжне
Легко та близько 
добиратися

Доступне

Слайд 47МОДУЛЬ 2

Оптимальне лікування ВІЛ



Моніторинг лікування ВІЛ-інфекції3

Теми
• Як проводиться моніторинг лікування ВІЛ?
• Що говорять керівні принципи ВООЗ про моніторинг 

лікування ВІЛ?
• Що таке каскад послуг з визначення рівня вірусного 

навантаження?
• Що означає формула Н=Н?
• Чому важливо дотримуватися схеми лікування ВІЛ?
• Що таке стійкість до препаратів для лікування ВІЛ?

Завдання
Сформувати розуміння на рівні громад про мету та 
переваги лікування ВІЛ, важливість дотримання схеми 
лікування, наслідки стійкості до препаратів, а також 
методи моніторингу ефективності лікування

Слайд 48



Моніторинг ВІЛ: Тест на вірусне навантаження

Слайд 49МОДУЛЬ 3

Тест на визначення рівня 
вірусного навантаження – це 
найкращий спосіб перевірки 
ефективності АРВ-препаратів

Тест на визначення рівня 
вірусного навантаження показує, 
яка кількість ВІЛ міститься у крові 
людини після початку та 
продовження прийому 
препаратів для лікування ВІЛ.

Тести на визначення рівня 
вірусного навантаження 
регулярно використовуються у 
розвинутих країнах, проте у 
багатьох країнах з обмеженими 
ресурсами вони недоступні 
через високу вартість та інші 
перешкоди

Тест на визначення рівня вірусного навантаження вимірює 
кількість ВІЛ у крові



Вірусна супресія
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Джерело: Загальні відомості про ВІЛ. Інформація про СНІД. Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США. 

Невизначний рівень вірусного 
навантаження – це менше, ніж 
200/50/40/20 копій на мл, 
залежно від типу тесту та 
обладнання, що використовується.

Це означає, що:

• концентрація ВІЛ  у невеликому 
зразку крові настільки низька, 
що тест не може виявити вірус, 
отже, лікування працює

• невизначний рівень вірусного 
навантаження попереджає 
передачу ВІЛ статевим 
партнерам



Що означають результати тесту на 
вірусне навантаження?
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Якщо рівень вірусного навантаження 1000 копій/мл і 
вище, це означає, що ВІЛ все ще розмножується в організмі 
людини попри застосування АРТ.

Якщо рівень вірусного навантаження не знизився до 
невизначного протягом 3-6 місяців після початку 
лікування від ВІЛ, це означає, що лікування не працює 
належним чином.

Найпоширенішою причиною рівня вірусного 
навантаження >1000 копій попри застосування АРТ є 
неналежний прийом препаратів (тобто
недотримання схеми лікування).



Рекомендації ВООЗ щодо моніторингу рівня 
вірусного навантаження
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ü через 6 місяців після початку АРТ,

ü через 12 місяців після початку АРТ,

ü надалі кожні 12 місяців для людей у 
стабільному стані на АРТ

Люди, у яких рівень вірусного 
навантаження >1000 копій, повинні 
повторно зробити цей тест через 3 
місяці, крім того, вони потребують 
консультування та підтримки з 
дотримання схеми лікування.

Регулярний тест на визначення рівня вірусного 
навантаження (РТВРВН) рекомендується усім людям 
на АРТ: 



Цільовий моніторинг вірусного 
навантаження 

(підозра на клінічну або імунологічну невдачу)

Регулярний тест на вірусне навантаження
(визначення вірусологічної невдачі на 

ранніх етапах)

Тест на рівень вірусного навантаження

Вірусне навантаження>1000 копій/мл

Оцінити рівень дотримання схеми лікування

Повторити тест на визначення рівня вірусного 
навантаження через 3-6 місяців

Вірусне навантаження>1000 
копій/мл

Вірусне навантаження < 
1000 копій/мл

Перейти до схеми АРТ
другого ряду

Продовжити схему АРТ
першого ряду

Рекомендації ВООЗ щодо вірусного навантаження
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ВООЗ. Узагальнені керівні принципи щодо застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції. 
Друге видання. Липень 2016. Режим доступу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208825/1/9789241549684_eng.pdf?ua=1

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208825/1/9789241549684_eng.pdf?ua=1


Доступ до тестів на вірусне навантаження
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• Тести на визначення рівня вірусного навантаження часто 
недоступні у медичних закладах, що надають послуги 
пацієнтам з ВІЛ.
o Обладнання для тестів дороге, а для його 

обслуговування потрібна відповідна інфраструктура, 
електрики та технічні працівники лабораторії.

• Продукти, потрібні для тестування, часто закінчуються через 
неефективні планування та систему управління запасами 
препаратів.

• Важливо підвищувати обізнаність щодо необхідності 
моніторингу рівня вірусного навантаження.

• Важливо розуміти, чому регулярні тести на 
визначення рівня вірусного навантаження 
недоступні у Вашій країні.

• Окреслення цих причин допоможе повідомити про 
пріоритети у сфері адвокації.



Тести на вірусне навантаження у 
медичних закладах

Слайд 55МОДУЛЬ 3

Більшість тестів на визначення рівня вірусного навантаження проводяться у 
лабораторіях
• Це сповільнює отримання результатів. Люди не з’являються на подальші 

огляди або випадають із каскаду послуг з лікування ВІЛ, тому що їм 
потрібно повернутися до медичного закладу в інший день за 
результатами тесту на вірусне навантаження.

Наразі з’явився ВСЕСВІТНІЙ 
РУХ, ЯКИЙ ВИМАГАЄ, щоб 
тести на рівень вірусного 
навантаження можна було 
проводити та аналізувати у 
децентралізованих 
медичних закладах.

Це називається тест на 
визначення рівня 
вірусного навантаження у 
медичному закладі
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Отримувач 
медичних 

послуг

Забір 
зразків

Транспортування 
зразків

Якість 
зразків

Тестування 
зразків

Повідомлення 
результатів

Аналіз системи 
управління

Каскад послуг 
з визначення 

рівня вірусного 
навантаження 



Результати тесту на вірусне навантаження –
адвокаційні твердження
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• Дуже важливо, щоб люди отримали результати 
тесту на визначення рівня вірусного 
навантаження

• Потрібно надати їм підтримку з дотримання 
схеми лікування та/або змінити АРВ-препарати, 
які вони приймають, якщо у них високий рівень 
вірусного навантаження.

• Крім того, людям важливо дізнатися, 
що їхній рівень вірусного навантаження 
невизначний, щоб переконатися у 
ефективності АРТ-терапії.
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Для людей на АРТ дуже важливо:

Дотримуватися  
схеми лікування

та мати доступ до моніторингу 
регулярних тестів на вірусне 

навантаження

Не визначається = Не передається

Н дорівнює Н

1 2

Люди, які приймають АРВ-препарати щодня 
і мають невизначний рівень ВІЛ у крові 
(тобто менше 200 копій/мл) протягом 6 місяців,
не можуть передати ВІЛ своїм статевим 
партнерам.
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Дослідження Н = Н

Під час обох досліджень було встановлено, що люди на АРТ з невизначним 
рівнем вірусного навантаження

не передали ВІЛ статевому партнеру під час статевого акту без 
використання презерватива.

• у дослідженні PARTNERS після 58 000 разів
• у дослідженні OPPOSITES ATTRACT після майже 17 000 разів.

Джерело: Коллінс С. Докази Н=Н (Не визначається = Не передається): чому ризик, яким можна знехтувати, це нульовий 
ризик. Брошура про лікування ВІЛ. Організація HIV i-base. Жовтень 2017. Режим доступу: http://i-base.info/htb/32308

До дослідження PARTNERS протягом 
кількох років було залучено майже 
900 серодискордантних пар серед 

гетеросексуальних та гомосексуальних 
чоловіків, в яких один з партнерів був 

ВІЛ-позитивним

До дослідження OPPOSITES 
ATTRACT було залучено 358 

серодискордантних пар серед 
гомосексуальних чоловіків

http://i-base.info/htb/32308
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Результати тесту на визначення 
рівня вірусного навантаження 

не пояснюють, ЧОМУ лікування 
не працює!!!
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Дотримання схеми лікування ВІЛ

Це називається дотриманням 
схеми лікування.

Наразі АРТ призначається 
пожиттєво, тому дотримання 
схеми лікування може 
викликати певні труднощі, тож 
люди потребують підтримки з 
дотримання схеми лікування.

Найважливіше, що може зробити людина, 
щоб забезпечити ефективність лікування ВІЛ, 
це приймати препарати щодня.



Слайд 62МОДУЛЬ 3

Труднощі у дотриманні схеми лікування

Люди стикаються з різними 
труднощами, пов’язані з 
дотриманням схеми лікування через 
те, що АРТ призначається пожиттєво.
• Недостатня кількість або закінчення запасів 

АРВ-препаратів унеможливлюють дотримання 
схеми лікування

• Негативний досвід у системі охорони здоров’я 
призводить до того, що люди перестають 
звертатися за медичною допомогою і 
випадають із системи надання допомоги
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Труднощі у дотриманні схеми лікування

Бувають випадки, коли труднощі у 
дотриманні схеми лікування зумовлені 
побічними ефектами АРВ-препаратів.
• Деякі побічні ефекти з часом послаблюються або 

зникають.
• Інші піддаються лікуванню.
• Деяким людям потрібно змінити АРВ-препарати

через побічні ефекти.
• Наставники з громад та медичні працівники 

допомагають подолати труднощі у дотриманні схеми 
лікування.
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Чому важливо дотримуватися 
схеми лікування

Прийом
препарату

Прийом
препарату

ПРОПУСК прийому 
препарату

Ризик стійкості

Мінімальна 
концентрація

Ко
нц

. п
ре

п.

Джерело: Організація HIV i-base

Для того, щоб АРТ працювала, потрібно приймати 
АРВ-препарати щодня, аби їх концентрація у крові 
була достатньою для зупинення процесу 
розмноження ВІЛ. Якщо концентрація препарату 
значно знижується, АРТ не буде ефективною.
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Чому важливо дотримуватися схеми лікування

Деякі з цих копій набувають певних 
змін, що називаються мутаціями, 
через які АРВ-препарати можуть 
перестати працювати.

Після наступного прийому АРВ-
препарати уже не можуть зупинити 
процес розмноження мутованого
вірусу. Це називається стійкістю 
до препаратів.

Джерело: Організація HIV i-base

Внаслідок кожної пропущеної дози АРВ-препаратів вірус 
отримує можливість утворити свої нові копії.

Прийом
препарату

Прийом
препарату

ПРОПУСК прийому 
препарату

Ризик стійкості

Мінімальна 
концентрація

Ко
нц

. п
ре

п.
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Припинення процесу розмноження вірусу

Розмноження ВІЛ 
всередині 

клітини CD4

Регулярний 
прийом АРВ-

препаратів 

Препарати 
ефективно 
працюють

Клітина CD4 
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Стійкість до препаратів для лікування ВІЛ

Пропуск прийому
АРВ-препаратів 

вірус мутує

Мутований вірус
СТІЙКИЙ ДО 
ПРЕПАРАТІВ

Стійкість до лікарських препаратів це здатність організму розвиватися за 
наявності препарату, який, як правило, знищує його або ж обмежує його 
розвиток; вона розвивається або виникає за кілька днів.

АРВ-препарати
знищують лише 

немутований
вірус

Розмноження ВІЛ 
всередині 

клітини CD4

Клітина CD4
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Стійкість до препаратів для лікування ВІЛ

Деякі люди інфікуються стійкими до 
препаратів формами ВІЛ. Це називається 
трансмісивною стійкістю до лікарських 
препаратів.

Крім того, люди набувають стійкість до 
препаратів для лікування ВІЛ, як правило, 
внаслідок переривання лікування або 
неналежного дотримання схеми 
лікування.

Це називається набутою стійкістю до 
лікарських препаратів.

Пропущені 
дози 

призводять до 
стійкості вірусу 
до препаратів 
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Виявлена до початку лікування стійкість 
до препаратів

Виявлена до початку лікування стійкість до лікарських 
препаратів може бути трансмісивною або набутою. Вона 
зустрічається все частіше, особливо у людей, які раніше 
приймали АРТ, навіть протягом короткого часу, і 
відновили прийом препаратів через деякий час.

Регулярний моніторинг вірусного 
навантаження є важливим для встановлення 
неефективності лікування внаслідок виявленої до 
початку лікування стійкості до препаратів, а також 
необхідності посиленої підтримки з дотримання 
схеми лікування та/або зміни АРВ-препаратів.
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Наслідки виникнення стійкості до препаратів 
для лікування ВІЛ

Люди, у яких виникає стійкість до препаратів:
• мають менше шансів досягти невизначного 

рівня ВІЛ

• мають більше шансів на невдачу лікування ВІЛ

• мають більше шансів померти

Саме тому регулярний моніторинг вірусного 
навантаження, а також інші заходи, орієнтовані 
на людей з визначним рівнем ВІЛ, є 
надзвичайно важливими.
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Допомагають 
змінити схему 

лікування

Підтверджують  
невдачу 

лікування

Можуть 
пояснити 

причину невдачі 
лікування

Аналізи на стійкість ВІЛ до 
АРВ-препаратів
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Аналізи на стійкість ВІЛ до АРВ-препаратів

Генотипні
• Визначають конкретні 

генетичні мутації, що 
зумовлюю стійкість до 
препаратів

• Рекомендовані для 
встановлення невдачі 
лікування у схемах  
першого і другого ряду

• Результати можна 
отримати через 1-2 тижні

Фенотипні
• Визначають здатність вірусу до розмноження 

(або не розмноження) при прийомі кожного 
препарату

• Намагаються встановити кількість та 
концентрацію препаратів, які необхідні для 
припинення розмноження ВІЛ

• Використовуються для визначення високої 
стійкості

• Більш комплексні

• Результати можна отримати через 2-4 тижні

Типи



Профілактика ВІЛ-інфекції4

Теми
• Які існують методи профілактики ВІЛ-інфекції?
• Як антиретровірусні препарати застосовуються для 

профілактики ВІЛ-інфекції (ПКП і ДКП)?

Завдання
Сформувати розуміння про методи профілактики ВІЛ-інфекції

Слайд 73
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Поведінкові

Біомедичні

Структурні

Комбінація підходів до профілактики ВІЛ
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Комбінована профілактика

Біомедичні, поведінкові та структурні заходи, які 
знижують ризик інфікування ВІЛ

Структурні

• Впровадження політики
• Сприятливе законодавство
• Наявність нормативної бази
• Культура
• Грошові перекази

• Навчання
• Проведення консультацій
• Зниження рівня стигми
• Зменшення шкоди
• Заходи для покращення 

дотримання схеми лікування

Біомедичні

• Тестування на ВІЛ
• Презервативи
• Добровільне медичне чоловіче 

обрізання
• Профілактика передачі ВІЛ від матері 

до дитини
• Лікування ІПСШ
• Антиретровірусна терапія
• Доконтактна профілактика (ДКП)
• Постконтактна профілактика (ПКП)

Цей модуль присвячений ДКП та ПКП

Адаптовано з: Посібник з доконтактної профілактики ВІЛ (ДКП) 
для надавачів послуг в клінічних умовах. Нью-Йорк: ICAP в
Колумбійському університеті; 2016

Поведінкові
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Комбінована профілактика ВІЛ

Безпосереднє надання медичних послуг передбачає:

Презервативи та лубриканти
Зменшення шкоди

Тестування на ВІЛ і консультування
Поведінкові заходи

Добровільне медичне чоловіче обрізання

Використання АРТ для профілактики

(ДКП, ПКП і ранній початок АРТ)
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Комбінована профілактика ВІЛ

Зниження рівня 
стигми і дискримінації

Перегляд законів, 
політик та практик

Розширення 
можливостей 
громади

Запобігання 
насильству

Створення прихильного середовища
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Комбінована профілактика ВІЛ

Перегляд законів, політик та практик
• декриміналізуючи поведінку ключових 

груп населення
• покращуючи доступ до правосуддя і 

правової підтримки для ключових груп 
населення

• сприяючи позитивним правоохоронним 
практикам, які підтримують і не блокують 
доступ до медичних послуг для ключових 
груп населення

Запобігання насильству
• попереджуючи насильство щодо ключових 

груп населення, включаючи насильство з 
боку правоохоронних органів

• надаючи підтримку людям, які 
постраждали від насильства, включаючи 
забезпечення вчасного доступу до послуг із   
сексуального здоров’я

• здійснюючи моніторинг та документуючи 
випадки насильства

Зниження рівня стигми і дискримінації
• впроваджуючи та забезпечуючи виконання 

антидискримінаційних та інших законів на 
захист ключових груп населення

• здійснюючи моніторинг та долаючи стигму і 
дискримінацію

• створюючи дружні до ключових груп населення 
послуги

• проводячи тренінги та звертаючи увагу 
працівників охорони здоров’я на ці проблеми

Розширення можливостей громади
• сприяючи та підтримуючи ініційоване 

громадою надання послуг
• заохочуючи активну участь ключових груп 

населення у розробці програм

Ключові інструменти реалізації



Слайд 79МОДУЛЬ 4

ДАВАЙТЕ 
ПОГОВОРИМО ПРО 

СЕКС
ДКП



Слайд 80МОДУЛЬ 4

Доконтактна профілактика – це 
застосування певних АРВ-препаратів 

для лікування ВІЛ з метою 
профілактики цієї інфекції

ДКП приймається перорально ВІЛ-
негативними людьми, щоб знизити 
ризик інфікування ВІЛ

АРВ-препарати, які застосовуються:
• тенофовір (TDF)  
• емтрицитабін (FTC) /

ламівудин (3TC)

Що таке ДКП?



Слайд 81МОДУЛЬ 4

ДКП є частиною комбінованої 
профілактики ВІЛ

ДКП не призначається як 
пожиттєве лікування

Вона рекомендується для:
ВІЛ-негативних людей, які 
знаходяться в ситуації або періоді 
життя із значним ризиком 
інфікування ВІЛ

Такі обставини іноді називаються 
ризикованими ситуаціями або 
сезонами ризику

Як 
застосовується 

ДКП?



Слайд 82МОДУЛЬ 4

За умови правильного 
прийому ДКП є дуже 
ефективною
ДКП знижує ризик інфікування ВІЛ 
на 92-99% для ВІЛ-негативних 
людей, які приймають її щодня

Люди, які приймають ДКП 
правильно і регулярно, мають 
високий рівень захисту від ВІЛ

Наскільки ефективна
оральна ДКП для 
попередження ВІЛ-
інфекції?



Слайд 83

Джерело: ВООЗ 2019 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1

Для кого підходить ситуативна ДКП? Для кого НЕ підходить ситуативна 
ДКП?

Чоловіки, які мають секс з чоловіками: • Цисгендерні жінки або трансгендерні 
жінки

• Які вважають ситуативну ДКП більш 
ефективною і зручною

• Трансгендерні чоловіки, які мають 
вагінальні/фронтальні статеві акти

• Які нечасто мають статеві акти 
(наприклад, в середньому менше, ніж 
двічі на тиждень)

• Чоловіки, які мають вагінальні або 
анальні статеві акти з жінками

• Які мають змогу запланувати
статевий акт щонайменше за дві 
години наперед або ж відкласти його 
на дві години

• Люди з хронічним гепатитом В

МОДУЛЬ 4

Що таке ситуативна 
ДКП для ЧСЧ?

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1


Слайд 84МОДУЛЬ 4

Ситуативна ДКП для ЧСЧ

Джерело: ВООЗ 2019 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1


Слайд 85МОДУЛЬ 4

ПОЧАТКОВІ ТЕСТИ
Рекомендується ВООЗ
• Тестування на ВІЛ 

(обов’язково)
• Дослідження рівня креатиніну
в сироватці крові
• Тестування на гепатит B
• Скринінг на ІПСШ

– сифіліс, гонорея, хламідіоз
• ЧСЧ рекомендується пройти 

тестування на інфекцію 
гепатиту С

Неможливість пройти 
запропоновані тести не повинна 
слугувати причиною для 
затримання ДКП для людей зі 
значним ризиком інфікування ВІЛ

Джерело: ВООЗ Механізми здійснення доконтактної профілактики ВІЛ

Тестування під час ДКП

ПОДАЛЬШІ ТЕСТИ
Рекомендується ВООЗ
• Проходити повторне 

тестування на ВІЛ та скринінг 
на ІПСШ (кожні 3 місяці)

• Проходити дослідження рівня 
креатиніну в сироватці крові 
(кожні 6 місяців)



Слайд 86МОДУЛЬ 4

Як ДКП попереджає 
ВІЛ-інфекцію?

ДКП знижує ризик передачі ВІЛ під час анального 
та вагінального статевих актів

ДКП знижує ризик серед людей, які вживають 
ін’єкційні наркотики, якщо застосовується разом 
із заходами зменшенням шкоди :  

• Стерильні голки/шприци та інше обладнання для 
ін’єкцій

• Замісна підтримувальна терапія



НІ, НЕ ОЗНАЧАЄ!
ДКП є частиною комбінованої профілактики, тож вона 
повинна застосовуватися разом з іншими доступними 

засобами профілактики: презервативами, 
стерильними голками та шприцами, а також 

добровільним медичним чоловічим обрізанням

Слайд 87МОДУЛЬ 4

Чи означає це, що мені 
більше не потрібно 
користуватися 
презервативом, 
використовувати чисті 
голки/шприци тощо?



Слайд 88МОДУЛЬ 4

Наскільки 
ДКП 

безпечна?

Оральна ДКП 
безпечна! 

З 10 людей, які приймали 
ДКП, лише у однієї людини 
були зафіксовані незначні 

побічні ефекти



Слайд 89МОДУЛЬ 4

Я приймаю гормональну 
контрацепцію.
Чи буде ДКП безпечною та 
ефективною, і чи впливатиме 
ДКП на контрацепцію?

Для того, щоб ДКП була 
ефективною, її потрібно 
приймати щодня – і вона не 
зменшує ефективність 
гормональної контрацепції



Слайд 90МОДУЛЬ 4

ДКП і трансгендерні жінки

• ДКП можуть застосовувати трансгендерні 
жінки, які приймають гормони для фемінізації

• ДКП не впливає на рівень гормонів для 
фемінізації чи маскулінізації

• Для того, щоб ДКП була ефективною, її 
потрібно приймати щодня

Чи можуть трансгендерні жінки 
застосовувати ДКП?



Слайд 91МОДУЛЬ 4

Що таке ПКП?

ПКП це постконтактна профілактика
Це 28-денний курс АРТ, що призначається 
після можливого контакту з ВІЛ

ПКП пропонується…
На професійному рівні
• контакт з ВІЛ під час виконання професійних 

обов’язків
• наприклад, травма від уколу голкою
Після непрофесійних контактів з ВІЛ
• контакт з ВІЛ через статеві акти, вживання 

ін’єкційних наркотиків
• інші можливі контакти з ВІЛ (контакти з 

медичними відходами)



Слайд 92МОДУЛЬ 4

Постконтактна профілактика ВІЛ (ПКП)

Джерело: Керівні принципи Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо постконтактної профілактики ВІЛ: 
Рекомендації щодо підходу до громадського здоров’я. Форд Н, Мейєр К 2015

• ПКП повинна бути запропонована якомога швидше 
після контакту
o впродовж 72 годин

• Якщо контакт відбувся > 72 годин тому
o ПКП не потрібно пропонувати

• Проводиться протягом 28 днів
o ВООЗ рекомендує схему TDF + 3TC/FTC + DTG 



Коінфекції ВІЛ і ТБ5

Теми
• Що робить людину, яка живе з ВІЛ, вразливою до 
інших інфекцій?

• Що таке ТБ і як він передається?

• Як діагностують ТБ?

• Як лікується ТБ та чим відрізняється лікування ТБ у 
ЛЖВ на АРТ?

Завдання
Сформувати розуміння про наявність інших інфекцій у 
людини, яка живе з ВІЛ, розглянувши ВІЛ і туберкульоз (ТБ)

Слайд 93



Слайд 94МОДУЛЬ 5

Що робить ЛЖВ вразливими до 
інших інфекцій?

Перебіг ВІЛ-інфекції  та взаємодія вірусного навантаження і клітин CD4



Слайд 95МОДУЛЬ 5

Що таке ТБ?
Туберкульоз (ТБ) – це захворювання, викликане 
бактеріями, які поширюються від людини до людини 
повітряно-крапельним шляхом – коли людина, яка має 
активну форму ТБ, кашляє, чхає, розмовляє або співає.

Як правило, ТБ вражає легені
• проте він може вражати будь-яку частину 
організму, включаючи нирки, хребет і мозок, за 
виключенням волосся та нігтів

Якщо не 
лікувати ТБ, 

він може 
призвести до 

смерті

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США. Травень 2019

Після потрапляння до організму ТБ може мати 
активну і неактивну форми
• Неактивну форму ТБ називають латентною 
формою ТБ
• Захворювання на ТБ називають активною 
формою ТБ



Слайд 96МОДУЛЬ 5

ВІЛ і ТБ

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США. Травень 2019 

ТБ це 
опортуністична 
інфекція
• користується 
тим, що імунна 
система ослаблена

ТБ є основною 
причиною 
смерті серед 
ЛЖВ

ВІЛ ослаблює 
імунну систему

Люди, які хворіють і на 
ВІЛ, і на ТБ, повинні 

отримувати лікування 
від обох цих 
захворювань



Слайд 97МОДУЛЬ 5

Латентна і активна форми ТБ

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США. Травень 2019 



• Сильний кашель, що 

супроводжується 

кровохарканням або 

відхаркуванням 
мокротиння

• Біль у грудях

• Втома
• Втрата апетиту

• Втрата ваги

• Підвищена 
температура тіла

• Нічна пітливість

Люди з латентною 
формою ТБ не 
мають жодних ознак 
захворювання
Якщо латентна форма ТБ 
переходить у активну, 
зазвичай з’являються 
наступні симптоми 
захворювання

Слайд 98

Які симптоми ТБ?

МОДУЛЬ 5



Слайд 99МОДУЛЬ 5

Як діагностують ТБ?

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США. Травень 2019 

– Анамнез
– Медичний огляд
– Тести на ТБ
• Туберкулінова проба (проба 

Манту) або аналіз крові на 
туберкульоз використовуються 
для діагностики латентної 
туберкульозної інфекції

• Для підтвердження захворювання 
на ТБ потрібні додаткові тести, 
наприклад, Gene Xpert

Діагностика ТБ включає 
наступне…

– Рентген грудної клітки

– Бактеріологічне 
дослідження мокротиння

• Присутність кислотостійких 
мікобактерій у мазку мокротиння 
або в інших зразках вказує на ТБ, 
однак це не завжди достовірно для 
ЛЖВ. ВООЗ рекомендує 
використовувати  тести Gene Xpert.

• Для підтвердження діагнозу 
проводиться посів мікроорганізмів



Слайд 100МОДУЛЬ 5

Що таке GeneXpert® ?

Джерело: Новий інструмент для діагностики туберкульозу: The Xpert MTB/RIF Assay CDC –
Національний центр профілактики ВІЛ/СНІДу, вірусного гепатиту, ІПСШ і ТБ

• Виявляє ТБ і стійкість до 
рифампіну (один з препаратів для 
лікування ТБ) менше, ніж за дві 
години

• Посів мікроорганізмів займає від 
2 до 6 тижнів

• Для тесту Xpert використовується 
змінний картридж та система 
інструментів GeneXpert

• Люди із стійкою до рифампіцину
формою ТБ потребують 
додаткових аналізів на стійкість 
до препаратів



Слайд 101МОДУЛЬ 5

Лікування латентної форми ТБ у ЛЖВ

ВООЗ рекомендує наступні схеми лікування латентної 
форми ТБ для людей, які живуть з ВІЛ

У людей, які живуть з нелікованою латентною туберкульозною 
інфекцією та ВІЛ, у 20 разів частіше розвивається активна 
форма ТБ, ніж у ВІЛ-негативних осіб.

Джерело: ВООЗ. Прикладний посібник з питань туберкульозу: Модуль 1: Профілактика: Профілактичне лікування 
туберкульозу. 2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331525/9789240002906-eng.pdf

• Ізоніазид від 6 до 9 місяців для дорослих та дітей, які 
живуть у країнах з високою та низькою кількість 
випадків захворювання на ТБ

• 3 місяці рифапентин + ізоніазид або
• 3 місяці щоденно ізоніазид плюс рифампіцин

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331525/9789240002906-eng.pdf


Слайд 102МОДУЛЬ 5

Лікування чутливої до препаратів 
активної форми ТБ 

Для людей з легеневим ТБ
• якщо немає стійкості до препаратів для 

лікування ТБ

лікування протягом 6 місяців
• 4 препарати для лікування ТБ 

протягом 2 місяців
• 2 препарати для лікування ТБ 

протягом 4 місяців

АРТ повинна починатися у всіх ЛЖВ з ТБ

Спершу потрібно починати лікування ТБ
• потім потрібно якомога швидше починати АРТ протягом 
перших 8 тижнів після початку лікування ТБ

Керівні принципи ВООЗ щодо лікування чутливого до препаратів туберкульозу та догляду за хворими, оновлено у 2017 році



• Ізоніазид (H/INH)

• Рифампіцин (R/Rif) 

(у США рифампіцин

називається рифампін)

• Піразинамід (Z/PZA)

• Етамбутол (E/EMB)

• Моксифлоксацин (Mfx)

• Рифапентин (RPT)

• Рифабутин (RBT)

Типи препаратів для 
лікування чутливого 
до препаратів ТБ

Слайд 103МОДУЛЬ 5



• Непереносимість з боку 

ШКТ (H,Z,Mfx)

• Відчуття поколювання у 

руках і ногах (H)

• Висипання (H,Z)

• Гепатит (H,R,Z)

• Зміна кольору біологічних 

рідин(R)

• Біль в суглобах (Z) 

• Розмитість зору (E)

Побічні ефекти 
препаратів для 
лікування ТБ

Слайд 104МОДУЛЬ 5



Слайд 105МОДУЛЬ 5

Стійкість до препаратів для лікування ТБ

Деякі форми ТБ розвинули стійкість до 
загальновживаних препаратів.

Люди із стійкою до рифампіцину
формою ТБ повинні здати аналізи на 
стійкість до інших препаратів для 
лікування ТБ. Тип та тривалість 
їхнього лікування буде варіюватися 
залежно від результатів аналізів на 
стійкість до препаратів.



Слайд 106МОДУЛЬ 5

Рекомендовані ВООЗ препарати для 
лікування стійких до препаратів форм ТБ

• E/Emb Етамбутол

• ETO етіонамід

• Gfx гатифлоксацин

• Imp–Cln іміпенем –
циластатин

• Lfx левофлоксацин

• Lzd лінезолід

• Mpm меропенем

• Mfx моксифлоксацин

• P претоманід*

• PAS п-
аміносаліцилова
кислота

• Pto протіонамід

• Z/PZA Піразинамід

• S стрептоміцин

• Trd теризидон

• Am амікацин

• Bdq бедаквілін

• Cfz клофазимін

• Cm капреоміцин

• Cs циклосерин

• Dlm деламанід

Джерело: ВООЗ. Прикладний посібник з питань туберкульозу: Модуль 4: Лікування. Лікування стійкого до препаратів 
туберкульозу 2020
https://www.who.int/publications/i/item/9789240006997

*рекомендований як частина схеми BPaL лише за робочих умов

https://www.who.int/publications/i/item/9789240006997
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Теми
• Чи є право на охорону здоров’я та якісне 

життя?
• Які права мають отримувачі послуг з 

профілактики, лікування та супроводу ВІЛ?
• Яку роль відіграє стигма у медичних 

закладах щодо несприятливих результатів 
боротьби з ВІЛ?

• Якою є роль отримувачів медичних послуг у 
подоланні стигми у медичних закладах?

• Що таке оптимальні послуги з 
профілактики, лікування та супроводу ВІЛ?

Слайд 107

Адвокація з питань розширеного доступу до 
високоякісних та вільних від стигми послуг з 
профілактики, лікування та супроводу ВІЛ
Завдання
Сформувати розуміння про труднощі, з якими стикаються отримувачі 
медичних послуг у контексті доступу та використання послуг з 
профілактики, лікування та супроводу ВІЛ, а також обговорити, як ЛЖВ 
можуть бути залучені до покращення доступу до цих послуг

Розуміння про надання 
диференційованих медичних послуг

• Що таке «90-90-90»? Що таке контроль 
епідемії ВІЛ?

• Як визначити прогалини у континуумі послуг 
з профілактики, лікування та супроводу ВІЛ 
– від тестування до вірусної супресії?

• Якою є роль отримувачів медичних послуг у 
адвокації з питань розширеного доступу до 
високоякісних та вільних від стигми послуг з 
профілактики, лікування та супроводу ВІЛ?

• Що таке диференційовані медичні послуги?



Права людини у сфері охорони здоров’я
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Згідно з Женевською декларацією, прийнятою 
Генеральною асамблеєю ООН Всесвітньої медичної 
організації у 1948 році, що право на охорону здоров’я є 
фундаментальним правом кожної людини

Пов’язана з охороною 
здоров’я якість життя 
включає фізичне та 
психологічне здоров’я
+
Ресурси на рівні громади, 
умови, політики і 
практики, які впливають 
на наслідки для здоров’я

Згідно з Декларацією медичні працівники 
беруть на себе зобов’язання, серед 
іншого:

• “Турбуватися насамперед про здоров’я 
мого пацієнта.”

• “Не дозволяти обставинам, які пов’язані 
з віросповіданням, національністю, 
расовою приналежністю, політичними 
уподобаннями або соціальним 
становищем, протидіяти виконанню 
мого обов’язку перед пацієнтами.”



Знайте свої права

Слайд 109МОДУЛЬ 6

• Доступні та високоякісні послуги

• Відсутність дискримінації та рівність

• Приватність і конфіденційність

• Повагу до особистої гідності та автономності

• Повноцінну участь у лікуванні

• Відповідальність надавачів медичних послуг 
за подолання стигми і дискримінації 
на всіх рівнях

Як отримувач медичних послуг, Ви маєте право на…
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СТИГМА ДИСКРИМІНАЦІЯ

Стигма – це
переконання 
чи ставлення

Дискримінація –
це дії, що є 
наслідком стигми
• Відмова у наданні 

медичних послуг 
людям, які живуть з 
ВІЛ

• Розголошення ВІЛ-
статусу або 
сексуальної 
ідентичності пацієнта

Дискримінація
проявляється у 
різних формах
• Відмова надавати 

послуги
• Фізичне чи вербальне 

насильство
• Примусові заходи 

медичного характеру
• Примусова 

контрацепція чи 
аборт
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Окрім негативних наслідків для здоров’я…

Стигма призводить до
• Дискримінації
• Знущання та 

насильства
• Низького соціального 

та емоційного 
благополуччя

• Маргіналізації
• Ризикованої поведінки
• Захворювань та 

бідності

Вплив стигми
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Ваша роль у подоланні стигми 
в медичних закладах

“Структурний” підхід або підхід 
“зміна політики” 
включають зміну політики, забезпечуючи 
клінічні матеріали, системи компенсації і 
реорганізацію закладів

Поширюйте інформацію
Розкажіть учасникам про ВІЛ 
та/або про стигму, її прояви і 
вплив на здоров’я

Практичне навчання передбачає 
активне залучення учасників 
(працівників медичного закладу чи 
клієнтів або і тих, і тих) до заходів

Підхід “надання можливостей”
застосовується для покращення 
механізмів адаптації клієнтів з 
метою подолання стигми на 
рівні медичних закладів

Види діяльності, спрямовані на 
розвиток навичок
Включають створення можливостей для 
надавачів медичних послуг розвивати 
необхідні навички для безпосередньої 
роботи зі стигматизованою групою

Контакт зі стигматизованою групою
базується на залученні членів 
стигматизованої групи до проведення 
заходів з метою розвитку емпатії, 
гуманного ставлення до стигматизованих
осіб, а також розвіяння стереотипів
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Що таке оптимальні послуги з 
профілактики, лікування та супроводу ВІЛ?

ü Орієнтовані на отримувача послуг

ü Доступні для усіх людей, які їх потребують

ü Вільні від стигми та дискримінації

ü На рівні громади та медичних закладів

ü Інтегровані у систему надання первинної медичної допомоги

ü Надання диференційованих послуг

ü Максимізують континуум послуг

ü Підтримують цілі ЮНЕЙДС «90-90-90»

ü Підтримують контроль епідемії ВІЛ
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Що таке надання диференційованих послуг?

Стандартний підхід до лікування ВІЛ більше не є 
ефективним для усіх, адже він не може задовольнити 
зростаючі та різноманітні потреби ЛЖВ у континуумі 
послуг з профілактики, лікування та супроводу ВІЛ

“Надання диференційованих послуг
– це орієнтований на отримувача 
послуг підхід, який спрощує та адаптує 
континуум послуг з профілактики, 
лікування та супроводу ВІЛ відповідно до 
побажань та очікувань різних груп ЛЖВ, 
зменшуючи зайве навантаження на 
систему охорони здоров’я.”
(ВООЗ, Зведені керівні принципи, 2016)
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Чому потрібно диференціювати 
надання послуг

Щоб покращити 
життя отримувачів 
медичних послуг

Щоб покращити 
ефективність системи 
охорони здоров’я та 

наслідки для здоров’я

Щоб допомогти 
нам впровадити 

програму 
“Лікувати всіх”

Щоб досягти  
цілей 

«90-90-90»

Чому потрібно 
диференціювати 

надання АРТ
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Компоненти 
диференційованого надання АРТ

Де може 
надаватися 

АРТ?

Коли (як часто, 
в який час) 

може 
надаватися 

АРТ?

1 2 3 4

Нижче наведені 4 основні питання, на яких може 
базуватися диференційована модель надання послуг

Хто може 
розподіляти та 

розповсюджувати 
АРТ?

Які послуги 
повинні 

пропонуватися?
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Компоненти 
диференційованого надання АРТ

Коли
Щомісяця
Кожні 2 місяці
Кожні 3 місяці
Кожні 6 місяців

Що
Початок АРТ/отримання препаратів
Клінічний моніторинг
Допомога в дотриманні схеми 
лікування
Лабораторні тести
Лікування опортуністичних інфекцій
Психосоціальна підтримка

Де
Клініки / лікарні, що надають 
допомогу при ВІЛ
Заклади первинної медичної 
допомоги
Інші медичні заклади 
Громада
Дім

Хто
Лікар
Медичний працівник
Медсестра
Фармацевт
Медико-санітарні працівники 
в громадах
Пацієнт / наставник / сім’я

Джерело: Адаптовано з Міжнародне товариство зі СНІДу Диференційовані послуги з ВІЛ:  
Структура прийняття рішень щодо надання антиретровірусної терапії 2016

Клієнт
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Моделі надання диференційованої АРТ

Існують чотири основні моделі:

Індивідуальна 
модель на 

базі 
медичного 

закладу

Індивідуальна 
модель не на 

базі 
медичного 

закладу

Групова 
модель, якою 

опікується 
отримувач
медичної 
допомоги

1 2 3 4
Групова модель 

або група з 
дотримання 

схеми лікування, 
якою опікується 

медичний 
працівник
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Ключові твердження 

Моделі є адаптивними і 
гнучкими – вони працюють 
паралельно, тому люди 
можуть переходити від 
однієї з них до іншої 
протягом життя

Вони можуть надаватися 
‘понад направленням’, тобто 
бажання або потреби людей у 
більш інтенсивному 
медичному догляді 
враховуються

Усі отримувачі медичних 
послуг і надалі 
проходять медичні 
консультації, які входять 
до їхнього пакету послуг
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Цілі ЮНЕЙДС «90-90-90»
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Зволікання з початком лікування ВІЛ

Джерело: Оновлені дані ЮНЕЙДС про СНІД у світі за 2020 рік. Користуючись моментом.
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_en.pdf

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_en.pdf
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Слайд 122

Здорове життя з ВІЛ

Теми
• Що таке стигма? Як її подолати?
• Як ЛЖВ можуть повідомити про свій ВІЛ-статус? Допомогти 

іншим це зробити?
• Як ЛЖВ можуть активно брати участь у послугах з 

профілактики, лікування та супроводу ВІЛ, які вони отримують?
• Чи можливо жити здоровим життям з ВІЛ після досягнення 

вірусної супресії?
• Які зміни способу життя та інші зміни повинні зробити ЛЖВ, 

щоб жити здоровим життям з ВІЛ?

Завдання
Сформувати розуміння концепції «здорове життя з ВІЛ», подолання 
самостигми, роль ЛЖВ у послугах з профілактики, лікування та 
супроводу ВІЛ, які вони отримують, ведення здорового способу 
життя та інші заходи, які максимально покращують якість життя



Самостигма
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Самостигма або внутрішня стигма

Негативна самооцінка
- призводить до почуття сорому, 
нікчемності та ізоляції

Проблеми з психологічним здоров’ям
– наприклад, депресія
– поширені серед ЛЖВ

Проблеми з психологічним здоров’ям нерідко 
стигматизуються
– поширені серед ЛЖВ
– проявляються у формі депресії, тривожності, 
думок про самогубство тощо



Подолання самостигми
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ü Почніть прийом АРТ та не припиняйте його

ü Підвищуйте свою обізнаність щодо ВІЛ
завдяки цьому Ви зможете брати участь у 
отримуваних послугах з профілактики, 
лікування та супроводу ВІЛ

ü Не дозволяйте, щоб стигма змусила Вас 
сумніватися в собі та соромитися

ü Не ізолюйтеся від інших

ü Не ототожнюйте себе з захворюванням

ü Долучіться до групи підтримки

ü Перестаньте себе звинувачувати

ü Нагадуйте собі про те, що ВІЛ – це 
захворювання,
а не наслідок аморальної поведінки



Повідомлення про свій ВІЛ-статус
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Коли Ви будете готові, щоб поговорити з 
друзями чи сім’єю, підготуйтеся до цього

Подумайте про можливу реакцію і Вашу 
відповідь на неї

Намагайтеся наперед продумати відповіді на 
такі запитання, як

“Де ти його підхопив?”
“Чому ти не користувався 
презервативом?”
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“…структурований, підтриманий, 
цілеспрямований та відповідальний процес, 

завдяки якому люди, які живуть з ВІЛ, 
матимуть УЧАСТЬ і ПРАВО ГОЛОСУ у 

прийнятті рішень, плануванні, реалізації, 
моніторингу та оцінці з метою забезпечення 

доступу до високоякісних послуг з профілактики, 
лікування та супроводу ВІЛ для всіх.”

Залучення громади



Основи залучення громади

Слайд 127МОДУЛЬ 7

Орієнтація на ЛЖВ

Цілеспрямованість

Послідовність

Прозорість

Структурованість

Забезпечення 
рівності

Підтримка і 
втілення на 

практиці

Забезпечення 
відповідальності

Сталість



Структура залучення громади

Слайд 128МОДУЛЬ 7

Рівень політики Рівень програм Рівень громади

Розробка

До чого залучати
ü
ü

До чого залучати
ü
ü

До чого залучати
ü
ü

Як залучати
ü
ü

Як залучати
ü
ü

Як залучати
ü
ü

Впровадження

До чого залучати
ü
ü

До чого залучати
ü
ü

До чого залучати
ü
ü

Як залучати
ü
ü

Як залучати
ü
ü

Як залучати
ü
ü

Моніторинг та оцінка

До чого залучати
ü
ü

До чого залучати
ü
ü

До чого залучати
ü
ü

Як залучати
ü
ü

Як залучати
ü
ü

Як залучати
ü
ü

Сфера 
залучення

Рівень 
залучення



Четвертий показник «90» – Якість життя

Слайд 129МОДУЛЬ 7

• Цілі «90-90-90» не включають ціль щодо якості життя, пов’язаної 
зі здоров’ям

• Навіть після досягнення вірусної супресії ЛЖВ стикаються з такими 
проблемами, як…
- неінфекційні захворювання, наприклад, хвороби серця
- депресія, тривожність, фінансовий стрес, пов’язана з ВІЛ 
самостигма

• Був запропонований четвертий показник «90»

Діагностовано
Проходять 

курс лікування
Мають вірусну 

супресію

Висока якість життя, 
пов’язана зі 
здоров’ям

90% 90% 90% 90%

Після вірусної супресії ВІЛ – новий рубіж якості життя Джеффрі В. Лазарус та ін. BMC Medicine (2016) 14:94
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Піклуйтеся про своє 
психологічне 

здоров’я

Дотримуйтеся 
здорового 

харчування

Почніть займатися 
фізичними 
вправами

Уникайте 
вживання 

наркотичних 
речовин та 
алкоголю

Киньте 
палити

Як би Ви описали здорове життя після 
досягнення вірусної супресії?
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