№
показника
впливу

Стандартний показник

Базове значення
Чисельник
#N
%
Рік
Знаменник
#D

2021
Чисельни
к #N
Знаменни
к #D

%

2022
Чисельн
ик #N
Знаменн
ик #D

%

2023
Чисельн
ик #N
Знаменн
ик #D

%

Коментарі

Показник розраховується на основі фактичних даних про кількість смертей
від захворювання, спричиненого ВІЛ на 100 000 осіб (коди ICD-10 B20B24).
Чисельник: Фактична кількість людей, які померли від причин повязаних зі
СНІДом протягом
календарного
року. рівень на основі результатів ІБПД
Поширеність
розраховується
як середній

1

HIV 1-4 Кількість пов'язаних зі СНІДом
смертей на 100 000 населення

2

HIV 1-9a⁽ᴹ⁾ Відсоток чоловіків, які
практикують секс із чоловіками й живуть з
ВІЛ

3

HIV 1-9b⁽ᴹ⁾ Відсоток трансгендерних осіб,
які живуть з ВІЛ

4

HIV 1-10⁽ᴹ⁾ Відсоток осіб, які надають
сексуальні послуги за винагороду й живуть
з ВІЛ

5

HIV 1-11⁽ᴹ⁾ Відсоток людей, які вживають
ін'єкційні наркотики й живуть з ВІЛ

22,50%

2017

22,00%

Поширеність розраховується як середній рівень на основі результатів ІБПД
серед людей, які вживають ін'єкційні наркотики, використовуючи методи
RDS для вибірки.
Базове значеня ІБПД 2017 серед людей, які вживають ін'єкційні наркотики
в 30 містах України.
Наступне дослідження ІБПД розпочнеться у 2020 році після закінчення
карантинних обмежень.

6

HIV 1-12 Відсоток інших вразливих груп
населення (вказати), які живуть з ВІЛ

8,90%

2019

8,00%

Поширеність розраховується на основі результатів ІБПД серед ув'язнених
із застосуванням стратифікованого випадкового методу вибірки.
Базовим ІБПД було повномасштабне дослідження рівня ВІЛ-інфекції серед
ув'язнених у 26 колоніях у 12 регіонах. Дослідження охоплювало лише
підконтрольні території України.
Наступний раунд ІБПД планується в 2022 році. Цільові розрахунки,
засновані на даних епіднагляду.

9,4

2018

7,50%

2017

5,20%

TB/HIV I-1 Рівень смертності від ТБ/ВІЛ на
100 000 населення

TB I-3⁽ᴹ⁾ Рівень смертності від ТБ на 100
000 населення

9

TB I-4⁽ᴹ⁾ Поширеність РР-ТБ та/або МР-ТБ
серед пацієнтів з ТБ (нові випадки): частка
нових випадків захворюваності на РР-ТБ
та/або МР-ТБ

5,80

7,00%

6,50%

5,00%

4,70%

3,20

2,90

2,60

8,10

7,50

6,80

2019

3 438,00
2019

26,00%

25,00%

24,00%

12 632,00

2 498,00

10

TB I - other 1:Поширеність РР-ТБ та/або МРТБ серед пацієнтів з ТБ на повторному
лікуванні: частка випадків повторного
лікування випадків з РР-ТБ та/або МР-ТБ

42,87%
5 827,00

2019

45,00%

45,00%

серед секс-працівників (з використанням методів RDS для відбору проб).
Базовий рівень: ІБПД 2017 серед СП у 25 містах України.
Наступний раунд ІБПД розпочнеться у 2021 році.

Показник розраховується на основі даних про кількість смертей хворих на
ко-інфекцію ВІЛ/ туберкульоз на 100 000 осіб (ICD-10, код B20.0).
Чисельник: Фактична кількість ВІЛ-позитивних людей, які помирають від
ко-інфекції ВІЛ-інфекції з туберкульозом як причини смерті.
Знаменник: Середньорічна чисельність населення країни у звітному році.
Джерело даних Реєстрація смерті в Україні проводиться в органах
реєстрації актів цивільного стану, дані Державної служби статистики,
таким чином, дані збираються по всій країні.
Чисельник: Фактична кількість смертей, спричинених туберкульозом (усі
форми) у ВІЛ-негативних людей на рік, згідно з визначенням МКБ-10
Знаменник: Середньорічна чисельність населення країни у звітному році.
Джерело даних Реєстрація смерті в Україні здійснюється в органах
реєстрації актів цивільного стану, дані Державної служби статистики.
Форми реєстрації та звітності для збору даних щодо цього показника, а
також інструкції щодо звітності затверджуються Міністерством юстиції,
таким чином, дані збираються по всій країні.
За даними Державної служби статистики У 2019 році зафіксовано 3418
смертей, спричинених туберкульозом, 302 з них зафіксовано на
підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Дані не
включають інформацію з непідконтрольних територій України та Криму.
Коефіцієнт смертності в 2019 році становить 8,7 і був обчислений без
урахування Донецької та Луганської областей (3116 випадків на 35683312
осіб).
Середньорічне населення України (GCA + NGCA-AR Криму) у 2019 році
становило 42153200 осіб.
Невідповідності між цілями НСП та цілями ПН зумовлені тимчасовими
оцінками тенденцій смертності від туберкульозу для України та
очікуванням результатів національного обстеження щодо поширеності
туберкульозу,
запланованого
на 2021
рік, коли
будуть
доступні
Цей показник показує
поширеність
РР-TБ
та / або
MР-TБ
серед більш
нових точні

2019

27,22%

серед чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками (використовуючи
методи RDS для відбору проб).
Базовий показник: ІБПД 2017 року серед ЧСЧ в 27 містах України.
Наступне дослідження IBBS розпочнеться у 2021 році.
Базове значення буде визначений на основі ІБПД серед транс-людей,
розпочатого у 2019 році. Дані ІБПД, яке триває, будуть доступні у 2020
році.
Дослідження не включатиме, серед іншого, Крим, Севастополь та
непідконтрольні території (NGCA).
Одночасно зі збором даних в межах ІБПД збиратимуться дані для оцінки
кількості трансгендерних осіб в Україні.
Цільові
рівні визначатимуться
отримання
результатів
дослідження.
Поширеність
обчислюється як після
середній
рівень на
основі результатів
ІБПД

2017

8,70

8

6,40

2019

3,40
7

7,00

45,00%

випадків захворювання на туберкульоз.
Чисельник: Кількість нових випадків РР-TБ та / або MР-TБ.
Знаменник: Загальна кількість нових випадків захворювання на
туберкульоз із результатами DST / Xpert.
Дані базового показника не включають інформацію про випадки
захворювання на туберкульоз з Криму, Севастополя та НГКА.
У 2019 році з 5727 нових випадків було 2498 хворих з РР-TБ та / або MРTБ.
Показник характеризує поширеність РР-TБ та / або MР-TБ серед раніше
пролікованих випадків туберкульозу.
Чисельник: Кількість раніше пролікованих випадків туберкульозу з РР-TБ
та / або MР-TБ .
Знаменник: Загальна кількість раніше пролікованих випадків туберкульозу
з результатами DST/Xpert.
Дані збираються за допомогою статистичних форм TB 07, TB 08.
У базові дані не входить інформація про випадки захворювання на
туберкульоз з Криму, Севастополя та НГКА. У 2018 році частка
рифампіцинорезистентних форм туберкульозу та / або МР-туберкульозу
серед раніше пролікованих хворих на туберкульоз становила 46,44% (2888
випадків туберкульозу РР-ТБ / МР-ТБ із 6219 випадків, які раніше лікували
туберкульоз).
У 2019 році було зареєстровано 2498 випадків РР-TБ та / або MР-TБ з 5827
раніше пролікованих випадків туберкульозу.
Завдання на 2021-2023 роки: не менше 45%.

