Прес–випуск
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
Головне управління статистики інформує. На Івано-Франківщині на
початок 2018 року під диспансерним наглядом перебували 1037 ВІЛ-інфікованих
осіб,
з них хворі на СНІД – 417 осіб. Чоловіків, хворих на СНІД, у 2,4 раза
більше, ніж жінок (293 особи проти 124). Упродовж 2017 року уперше в житті
діагноз
ВІЛ-інфекції було встановлено 166 особам, що в розрахунку на 100
тис. населення склало 12 осіб (в середньому по Україні – 43 особи). Серед ВІЛінфікованих 75 осіб – хворі на СНІД, що становить 6 осіб на 100 тис. населення (в
середньому по Україні – 22 особи).
На кінець вересня 2018 року під диспансерним наглядом з діагнозом
ВІЛ-інфекції перебували 1114 осіб, з них з діагнозом СНІД – 437 осіб. За дев’ять
місяців поточного року на ВІЛ-інфекцію обстежено 39,2 тис. осіб, серологічні
маркери ВІЛ виявлено у 182 осіб; взято під нагляд з уперше в житті встановленим
діагнозом ВІЛ-інфекції 143 особи, з них 62,9% інфіковані статевим шляхом,
17,5% – парентеральним унаслідок введення наркотичних речовин ін’єкційним
шляхом, 19,6% – діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками. Із числа
ВІЛ-інфікованих 41 особа зареєстрована як хвора на СНІД.
Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту, посідає друге місце серед
причин смерті у класі інфекційних та паразитарних хвороб. В області смерть від
СНІДу вперше було зареєстровано у 2001 році. У 2017 році від цієї недуги
померло 32 особи, з них 22 чоловіки та 10 жінок. Смертність від СНІДу склала
2,3 особи у розрахунку на 100 тис. наявного населення області. Найбільше
померлих зареєстровано у віці 35–49 років (62,5% від загальної кількості
померлих від СНІДу). За січень–вересень 2018 року в області зареєстровано
23 померлих від СНІДу, що на 2 особи менше, ніж у відповідному періоді
минулого року.
Довідково: Всесвітній день боротьби зі СНІДом щороку відзначається
1 грудня, офіційно оголошений резолюцією Всесвітньої організації охорони
здоров’я у 1988 році.
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