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2014 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала перше видання 

Глобального керівництва щодо критеріїв та процесів валідації: ліквідація передачі 

ВІЛ-інфекції та сифілісу від матері до дитини (ЛПМД). У 2015 році був створений 

Глобальний дорадчий комітет з валідації ЛПМД, і станом на жовтень 2017 року 

одинадцять країн і територій завершили перевірку щодо досягнення цілей ліквідації 

передачі ВІЛ-інфекції та/або сифілісу від матері до дитини як проблеми громадського 

здоров'я. Спираючись на накопичений на сьогодні досвід процесів валідації, це друге 

видання глобального керівництва відображає зобов'язання ВООЗ продовжувати 

докладати глобальних зусиль задля ліквідації передачі ВІЛ-інфекції та сифілісу від 

матері до дитини, а також розширювати можливості служб охорони здоров'я матері та 

дитини для усунення вертикальної передачі інших інфекційних захворювань. Навіть 

відзначаючи успіхи країн-першопроходців, ми маємо прагнути перетворити ці чудові 

досягнення на реальність для всіх.  

Ми вітаємо пожвавлення глобального інтересу до цього та інших питань охорони здоров’я 

матерів, новонароджених та дітей. Нас тішить політична рішучість країн підтримати 

Глобальну стратегію Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй у галузі 

охорони здоров'я жінок, дітей та підлітків, та їхня готовність виділяти значні ресурси і 

увагу досягненню Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) у галузі здоров'я, що пропагують загальний 

доступ до медицини та до послуг з охорони сексуального і репродуктивного здоров'я. Ми 

підтримуємо нові рамки Start Free, Stay Free, AIDS Free («Починай вільно, будь вільним, 

залишайся вільним від СНІДу»), покликані прискорити зусилля з профілактики та лікування 

ВІЛ серед дітей, підлітків та молодих жінок, започатковані 2016 року Об’єднаною 

програмою ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) та Надзвичайним планом Президента США для 

допомоги в боротьбі зі СНІДом (PEPFAR). Ми також вдячні нашим партнерам по ООН – 

ЮНЕЙДС, Дитячому фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та Фонду 

народонаселення ООН (ЮНФПА), а також іншим партнерам, включаючи мережі жінок, які 

живуть з ВІЛ, за підтримку у підготовці цього керівництва та їхні послідовні зусилля, 

спрямовані на досягнення цілей ЛПМД в усьому світі. 

Хоча досягнення валідації ЛПМД є неабияким успіхом, утримання такого статусу є не 

менш важливим завданням, що вимагатиме постійних, широкомасштабних програмних 

зусиль, спрямованих на запобігання нових інфекцій у немовлят, дітей та дорослих. 

Країни, що перебувають на різних етапах реалізації заходів у відповідь на ВІЛ-інфекцію та 

сифіліс, можуть навчатися одна в одної. ВООЗ та партнери продовжать підтримувати 

країни у посиленні спроможності їхніх систем охорони здоров'я надавати комплексні 

послуги, що поважають та захищають права жінок, які живуть з ВІЛ, та забезпечують їхнє 

залучення до планування та надання послуг. Основні послуги ЛПМД включають в себе 

тестування на ВІЛ та сифіліс у жіночих консультаціях; оперативні та ефективні втручання 

для лікування жінок з позитивним результатом та запобігання передачі зазначених 

інфекцій; консультування жінок та їхніх партнерів щодо зменшення ризику передачі та 

надання належного лікування; безпечні партнерські пологи; належний супровід 

немовлят, які піддалися впливу інфекції; оптимальне дитяче харчування; і лікування та 

догляд за матерями, які живуть з ВІЛ, протягом усього життя. Безвідносно країни успіх 

залежить від об'єднаних зусиль активістів, політиків, постачальників медичних послуг та 

представників громад, які стежать за тим, щоб послуги не були примусовими, а права 

жінок, дітей та сімей, які постраждали від ВІЛ, не порушувалися.  

ПЕРЕДМОВА 
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Це друге видання глобального керівництва щодо валідації ЛПМД пропонує стандартизовані 

процедури та критерії на основі консенсусу з метою валідації ЛПМД ВІЛ-інфекції та 

сифілісу, а також визнання зусиль країн з високим тягарем ВІЛ, що досягли неабиякого 

прогресу на шляху до ліквідації. Значна увага приділяється очолюваній країнами 

підзвітності, ретельному аналізу, інтенсивній оцінці програм та багаторівневій співпраці, 

включаючи залучення громад жінок, які живуть з ВІЛ. Керівництво містить настанови щодо 

оцінки програми ЛПМД в країні, якості та точності її лабораторій та механізмів збору 

даних, а також зусиль країни щодо захисту прав людини та забезпечення рівності жінок, 

які живуть з ВІЛ, і їхньої участі в процесах прийняття рішень. Ми впевнені, що високо 

піднімаючи планку, ми досягнемо найкращих результатів для всіх, зокрема для жінок та 

дітей, які наражаються на ризик ВІЛ-інфекції та сифілісу. ВООЗ задоволений першими 

успіхами цієї ініціативи та очікує успішну ходу країн і регіонів на шляху до досягнення 

цілей з ліквідації ПМД. 

 
 
 

 

Д-р Флавія Бустрео 

Асистент Генерального 

директора 

Здоров’я сім’ї, жінок та дітей 

Д-р Рен Мінгуй 

Асистент Генерального директора 

ВІЛ/СНІД, туберкульоз, малярія та 

забуті тропічні хвороби 
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Ми дякуємо нашим партнерам – представникам зовнішніх організацій та колегам по 

системі ООН, як-от Об’єднаній програмі ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), Дитячому фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) та Фонду народонаселення ООН (ЮНФПА) – за їхню підтримку у 

підготовці цього оновленого глобального керівництва. Ми особливо вдячні 

регіональним консультантам Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 

регіональним комітетам з валідації, Глобальному дорадчому комітетові з валідації, а 

також технічному персоналу ВООЗ з питань ВІЛ-інфекції та сифілісу за їхній цінний 

внесок. 

Досвід перших країн, де відбулася валідація ЛПМД – Куби, Таїланду, Білорусі, Республіки 

Молдова (лише сифіліс) та Вірменії (лише ВІЛ), а також дані наступних шести країн і 

територій – Ангільї, Монтсеррату, Кайманових островів, Бермудських островів, Антиґуа і 

Барбуди, Сент-Крістофер і Невісу – став для нас у великій нагоді при підготовці другого 

видання глобального керівництва. Ми хотіли б особливо подякувати керівникам програм, 

постачальникам медичних послуг та жінкам, які живуть з ВІЛ та сифілісом, які допомогли 

країнам почати робити неможливе можливим, а саме започаткувати покоління, вільне від 

ВІЛ та сифілісу. 

ВИСЛОВЛЕННЯ ПОДЯКИ 
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Новини про прогрес ЛПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу, оновлені керівництва, а також 

ключові документи й інструментарій можна знайти на веб-сайтах ВООЗ, присвячених 

ЛПМД: 

 

 
ВІЛ/СНІД 

http://www.who.int/hiv/topics/mtct/emtct-validation/en/ 

Ліквідація вродженого сифілісу 

http://www.who.int/reproductivehealth/congenital-syphilis/en/ 

 

 
Процедури та інструментарій ЛПМД 

http://www.who.int/reproductivehealth/congenital-syphilis/emtc-gvac/en/ 

http://www.who.int/reproductivehealth/congenital-syphilis/WHO-validation-EMTCT/en/ 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/emtct-hiv-syphilis/en/ 

 

 
Регіональні сайти ЛПМД 

Регіональний офіс ВООЗ для Африки 

http://www.afro.who.int/health-topics/hivaids/emtct 

Пан-американська організація охорони здоров’я 

www.paho.org/emtct 

Регіональний офіс ВООЗ для західної частини Тихоокеанського регіону 

http://www.wpro.who.int/hiv/topics/emtct/en/ 

 

 
Додаткові ресурси щодо ЛПМД 

http://www.dualelimination.org 

ВЕБ-РЕСУРСИ ВООЗ ЩОДО ЛПМД 

 
vii 

http://www.who.int/hiv/topics/mtct/emtct-validation/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/congenital-syphilis/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/congenital-syphilis/emtc-gvac/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/congenital-syphilis/WHO-validation-EMTCT/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/emtct-hiv-syphilis/en/
http://www.afro.who.int/health-topics/hivaids/emtct
http://www.paho.org/emtct
http://www.wpro.who.int/hiv/topics/emtct/en/
http://www.dualelimination.org/


 

 

 Критерії та процеси валідації: Ліквідація ПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу 

 
 
 
 
 
 
 

 

ДД допологовий (антенатальний) догляд 

АРТ антиретровірусна терапія 

АРВ антиретровірусний 

ЦКЗ Центри США з контролю та профілактики захворювань 

ВС вроджений сифіліс 

СМР спинномозкова рідина 

РДН рання діагностика немовлят 

ЛПМД ліквідація передачі від матері до дитини  

ЗОЯ зовнішня оцінка якості 

GAM Глобальний моніторинг СНІДу ЮНЕЙДС 

ГФ Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією  

РУЛС розширення участі людей, які живуть з ВІЛ 

ГДКВ Глобальний дорадчий комітет з валідації  

HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В 

ВІЛ вірус імунодефіците людини 

МіО моніторинг та оцінка 

ЗМД здоров’я матері і дитини  

ЦРТ Цілі Розвитку Тисячоліття 

ПМД передача (вірусу) від матері до дитини 

НКВ національний комітет з валідації 

PEPFAR Надзвичайний план Президента США для допомоги в боротьбі зі СНІДом  

ППМД профілактика передачі від матері до дитини 

КЯ контроль якості 

РКВ регіональний комітет з валідації 

РСВ регіональний секретаріат з валідації 

ЦСР Цілі Сталого Розвитку 

СРЗ сексуальне і репродуктивне здоров’я 

ІПСШ інфекції, що передаються статевим шляхом 

ЮНЕЙДС Об’єднана програма Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу  

ЮНФПА Фонд народонаселення Організації Об’єднаних Націй 

ЮНІСЕФ Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй 

USAID Агентство США з міжнародного розвитку  

ДЛВЗ дослідницька лабораторія венеричних захворювань 

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров’я 

СКОРОЧЕННЯ ТА АКРОНІМИ 
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Світова спільнота узяла зобов’язання ліквідувати передачу від матері до дитини 

(ЛПМД) ВІЛ-інфекції та сифілісу у якості пріоритетного завдання громадського 

здоров'я. Зусилля з ліквідації передачі ВІЛ-інфекції та сифілісу від матері до дитини 

(ПМД) на національному рівні зосереджується на прийнятті узгодженого та 

інтегрованого підходу до поліпшення стану здоров’я жінок та дітей. Були встановлені 

міжнародні та регіональні цілі, а країни розширюють свої програми ЛПМД ВІЛ-інфекції 

та сифілісу. Крім того, новим напрямком діяльності, що активно розвивається в 

кількох регіонах ВООЗ, є перехід під подвійної до «потрійної» ліквідації шляхом 

включення ЛПМД гепатиту В до програм охорони здоров'я матері та дитини (ЗМД) та 

рамок ЛПМД. 

2007 року з публікацією документа «Глобальна ліквідація вродженого сифілісу: 

обґрунтування та стратегія дій» розпочалася очолювана ВООЗ ініціатива з ліквідації 

передачі сифілісу від матері до дитини. В основу цієї ініціативи лягло впровадження 

якісних послуг ЗМД, що підтримували Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) та прагнули 

знизити дитячу смертність і поліпшити материнське здоров’я. Скоро ініціативи з 

подолання ПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу в американському, азіатсько-тихоокеанському та 

африканському регіонах ВООЗ почали здійснюватися як інтегрований процес. 

Після глобальних консультацій 2012 року ВООЗ в 2014 році опублікувала перше видання 

Глобального керівництва щодо критеріїв та процесів валідації: ліквідація передачі 

ВІЛ-інфекції та сифілісу від матері до дитини (ЛПМД) та започаткувала подвійну 

ініціативу ЛПМД. Глобальний план з усунення нових випадків ВІЛ-інфекції серед дітей 

до 2015 року та збереження життя їхніх матерів (Глобальний план), рекомендації 

ВООЗ щодо переходу до лікування вагітних жінок з ВІЛ протягом життя («Option В+»), а 

також нещодавно ухвалене лікування для усіх осіб, які живуть з ВІЛ, забезпечили 

подальшу підтримку глобальних цілей ЛПМД та зусиль окремих країн. Частково 

спираючись на спадщину Глобального плану та нові підходи до лікування і профілактики, 

Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) в жовтні 2015 року прийняла нову 

стратегію подолання епідемії СНІДу як загрози громадському здоров'ю на період до 2030 

року. Для жінок та дітей були визначені проміжні цілі, що вимагають до 2020 року 

досягти охоплення антиретровірусною терапією 95% вагітних жінок та знизити кількість 

нових випадків ВІЛ серед дітей до менш ніж 20 тис.  

У травні 2016 року Всесвітня асамблея охорони здоров'я схвалила три нові глобальні 

стратегії здоров'я ВООЗ щодо ВІЛ, інфекцій, що передаються статевим шляхом та 

гепатитів. Ці стратегії закликають держави-учасниці та ВООЗ спільно працювати задля 

досягнення цілей повної відсутності нових випадків ВІЛ-інфекції серед немовлят до 

2020 року, ліквідації вродженого сифілісу як загрози громадському здоров'ю до 2030 

року, та зниження до 2030 року поширеності поверхневого антигену вірусу гепатиту В 

(HBsAg) серед дітей до менш ніж 0,1%.   

ВИКОНАВЧЕ РЕЗЮМЕ 
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Схожість втручань з попередження передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини та 

заходів із запобігання вертикальної передачі сифілісу суттєво підвищує дієвість 

інтегрованого підходу до подвійної ЛПМД. І дійсно, такий підхід необхідний для 

підвищення ефективності та якості послуг ЗМД, пропонуючи жінкам більш всебічну 

первинну допомогу та в кінцевому підсумку зменшуючи несприятливі результати 

пологів, яким можна запобігти. 

Водночас, на конкретні стратегії подвійної ліквідації ПМД в тій чи іншій країні значною 

мірою впливають відмінності в епідеміології ВІЛ та сифілісу, в моделях надання послуг, в 

охопленні медичними послугами, а також в наявності ресурсів. 

Починаючи з червня 2015 року, коли Куба стала першою країною-об’єктом валідації на 

ЛПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу, станом на жовтень 2017 року загалом 11 країн і 

територій світу здійснили таку валідацію1. Імпульс, створений цим процесом, надихнув 

велику кількість країн в усіх регіонах світу на підвищення ефективності програми та 

здійснення подвійної ліквідації.  

Описані у документі процеси та критерії валідації ЛПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу були 

розроблені з метою застосування стандартного підходу у широкому діапазоні 

епідеміологічних та програмних контекстів. Ці критерії мають досягатися у спосіб, що 

захищає і поважає людські права жінок та сприяє ґендерній рівності. Критерії також 

спрямовані на забезпечення участі представників громадянського суспільства та 

спільнот жінок, які живуть з ВІЛ, у процесах валідації.  

Керівництво заохочує гармонізований підхід до ліквідації передачі від матері до дитини як 

ВІЛ-інфекції, так і сифілісу. Втім, в залежності від прогресу національних зусиль у галузі 

ЛПМД, країни можуть обирати валідацію ліквідації ПМД або ВІЛ-інфекції, або сифілісу, 

або обох захворювань. 

Друге видання було підготовлене фахівцями ВООЗ та Глобального дорадчого комітету 

з валідації (ГДКВ); публікація призначена для національних та регіональних комітетів з 

валідації, які готують чи переглядають національні заявки щодо валідації ЛПМД ВІЛ-

інфекції та/або сифілісу. 

Перше видання глобального керівництва ЛПМД намагалося охарактеризувати 

мінімальні глобальні процеси та критерії, яким повинні відповідати країни для 

валідації ЛПМД. Це друге видання містить зміни, уточнення та нові настанови щодо 

наступних тематичних напрямків: 

[i] Переглянуті критерії валідації ЛПМД ВІЛ-інфекції; 

[ii] Розширений опис визначення випадків вродженого сифілісу в рамках епіднагляду; 

[iii] Керівництво щодо оцінювання країн з незначною кількістю вагітних жінок з 

ВІЛ-інфекцією чи сифілісом; 

[iv] Критерії визнання прогресу в країнах з високим тягарем ВІЛ-інфекції 

чи сифілісу (Шлях до ліквідації); 

[v] Керівництво з відбору субнаціональних адміністративних одиниць з низькою 
результативністю; 

                                            
1 Станом на жовтень 2017 року країнами/територіями, що пройшли валідацію ліквідації ВІЛ-інфекції та сифілісу (у 

порядку здійснення валідації) є: Куба, Таїланд, Білорусь, Республіка Молдова (лише сифіліс), Вірменія (лише ВІЛ), а 
також Ангілья, Монтсеррат, Кайманові острови, Бермудські острови, Антиґуа і Барбуда, Сент-Крістофер і Невіс. 
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[vi] Критерії оцінки прав людини, ґендерної рівності та залучення громад; 

[vii] Керівництво з визначення та оцінки особливих груп населення, включаючи 

тимчасові, маргіналізовані та вразливі групи; 

[viii] Вибір цільових орієнтирів ПМД ВІЛ-інфекції: грудне вигодовування проти інших 
способів годування; 

[ix] Оцінка та інформування в недержавному (наприклад, приватному) секторі; 

[x] Дотримання вимог валідації, та 

[xi] Подання даних про немовлят, які піддавалися впливу ВІЛ та сифілісу. 

 

Крім того, було оновлено інструменти й контрольні списки, що їх застосовують групи з 

валідації у наступних сферах: (i) епіднагляд та оцінка даних, (ii) лабораторні послуги, 

(iii) оцінка програм, та (iv) права людини і залучення громад – наразі вони доступні як 

онлайн-доповнення до цього документа. 

У галузі громадського здоров’я «ліквідація» означає скорочення до нуля нових випадків 

захворювання чи інфікування на певній географічній території. Проте, зважаючи на той 

факт, що і ВІЛ-інфекція, і сифіліс залишаються проблемою громадського здоров’я, а 

ефективність заходів ППМД є високою, але не 100-відсотковою, наразі знизити до нуля 

ПМД будь-якої з цих інфекцій неможливо. Саме тому ціль ініціатив ЛПМД є максимальне 

зниження вертикальної передачі ВІЛ та сифілісу та утримання їх на такому низькому рівні, 

при якому вони більше не становитимуть проблеми для громадського здоров’я. Це 

завдання вимагає політичної рішучості та готовності сектору громадського здоров’я 

підтримувати програми епіднагляду, профілактики та лікування задля утримання дієвості 

відповідних показників. 

Варто особливо відзначити, що друге видання глобального керівництва презентує новий 

підхід до визнання країн з високим тягарем, які наразі не досягли цілей ліквідації, але 

перебувають на «Шляху до ліквідації». Підхід та визначальні критерії цього Шляху були 

розроблені у ході низки консультацій з країнами Африканського регіону в 2016 та на 

початку 2017 року. Вони призначені для країн з високою поширеністю ВІЛ та/або 

сифілісу, що досягли неабиякого прогресу в профілактиці ПМД, але поки що не можуть 

досягти цілей ліквідації через високу поширеність зазначених інфекцій серед 

відвідувачок жіночих консультацій (ДД). «Шлях до ліквідації» складається з трьох рівнів 

досягнень, кожний з яких має власний набір показників процесу та результатів. Перехід 

до вищого рівня поступово наближає країну до цілей ліквідації. 

При підготовці цього оновленого документу фахівці ВООЗ та ГДКВ врахували внесок 

національних програм, регіональних груп та комітетів з валідації, а також експертів у 

галузях програмної діяльності, якості даних, лабораторних стандартів, прав людини, 

ґендерної рівності та участі громад. Тематичні напрямки, що потребували перегляду, 

також обговорювалися під час особистих зустрічей ГДКВ, що відбулися в Женеві в червні 

2016 та червні 2017 років. 

ВООЗ сподівається, що це друге видання глобального керівництва з ЛПМД, більш відоме як 

«Помаранчева книга», сприятиме подальшій стандартизації та стане каталізатором 

прогресу країн і регіонів у валідації ЛПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу як проблем 

громадського здоров’я. 
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Передача ВІЛ-інфекції від матері до дитини (ПМД) є важливим чинником пандемії ВІЛ, 

зумовлюючи 9% нових випадків інфікування у світі. За даними Об’єднаної програми ООН з 

ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), 2016 року приблизно 160  000 дітей в усьому світі інфікувалися ВІЛ, і 

3,1 мільйони дітей жили з ВІЛ-інфекцією (1). Хоча це доволі високий показник нових випадків 

інфікування, у пікові періоди епідемії ВІЛ кількість дітей, вперше інфікованих в результаті ПМД 

щороку сягала 500  000. 

Передача ВІЛ-інфекції від матері до дитини відбувається, коли ВІЛ-позитивна жінка 

передає цей вірус своїй дитині під час вагітності, переймів і пологів, або ж після 

народження у процесі грудного вигодовування. Без належного лікування приблизно 15–

30% немовлят, народжених ВІЛ-позитивними жінками, будуть інфіковані ВІЛ в період 

вагітності і пологів, а ще 5–15% інфікуються в процесі грудного вигодовування. Інфікування 

немовлят ВІЛ-інфекцією веде до ранньої смерті або спричиняє хронічні наслідки на все життя, 

що суттєво скорочують очікувану тривалість життя та сприяють значним людським, соціальним 

й економічним витратам.  

В усьому світі щороку вагітніють близько 1,3 мільйона жінок, які живуть з ВІЛ (2). 

Первинна профілактика ВІЛ, попередження небажаної вагітності, ефективний доступ до 

консультування та тестування на ВІЛ, ініціювання антиретровірусної терапії протягом 

усього життя (АРТ) з підтримкою дотримання лікування, утримання та вірусної супресії 

для матерів з ВІЛ, безпечні способи дітонародження, оптимальні практики вигодовування 

дітей та доступ до постнатальної антиретровірусної (АРВ) профілактики для немовлят 

сприяють запобіганню передачі від матері до дитини (ППМД), тим самим зменшуючи 

материнську і дитячу смертність. З глобальним переходом до високоефективних та 

спрощених втручань на основі АРТ протягом життя для матерів сьогодні можна говорити 

про фактично повну ліквідацію нових випадків ВІЛ серед немовлят, водночас 

забезпечуючи здоров'я матерів (3). 

За оцінками ВООЗ, 2012 року (останні глобальні дані) більше 900 000 вагітних жінок були 

інфіковані сифілісом. Ця інфекція у матерів зумовила понад 350 000 несприятливих 

результатів вагітності, у тому числі 200 000 мертвонароджень та смертей 

новонароджених (4). Сифіліс спричиняється бактерією Treponema pallidum, відомою 

своєю інвазивністю. Він може передаватися статевим шляхом або від матері до дитини на 

ранніх стадіях вагітності (інфікування in utero). За відсутності лікування сифіліс нерідко 

призводить до несприятливих результатів вагітності. Дійсно, більше половини 

вагітностей у жінок із сифілісом в активній формі завершуються мертвонародженнями, 

ранньою смертю новонародженого, передчасними пологами, народженням дитини з 

низькою масою тіла, або ж серйозною неонатальною інфекцією (5). Скринінг матерів на 

сифіліс на ранніх стадіях вагітності та оперативне лікування серопозитивних матерів за 

допомогою внутрішньом’язового бензатин-бензилпеніциліну (пеніциліну пролонгованої 

дії) виліковує сифіліс як у матері, так і у дитини, і допомагає запобігти більшості 

ускладнень, пов'язаних з ПМД сифілісу (6). 

Подвійна ліквідація допомагає поліпшити широкий спектр послуг та результатів охорони 

здоров’я матері та дитини (ЗМД). Вона безпосередньо сприяє досягненню Цілей Сталого 

Розвитку (ЦСР) 3, 5 та 10, відповідно спрямованих на забезпечення здоров'я та благополуччя 

для всіх, досягнення рівності між чоловіками й жінками та розширення прав і можливостей 
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жінок та дівчат, а також скорочення нерівності у доступі до послуг і товарів (7) . Більше того, 

схожість втручань з попередження передачі ВІЛ-інфекції та сифілісу під час вагітності 

суттєво підвищує доцільність та користь такого інтегрованого підходу до ліквідації ПМД 

(ЛПМД) обох інфекцій. І дійсно, спираючись на інтегровану платформу ЗМД, кілька регіонів 

ВООЗ переходять до «потрійної ліквідації» шляхом включення гепатиту В в структуру ЛПМД. 

Зокрема, Пан-американська організація охорони здоров’я просуває стратегію «ЛПМД Плюс», 

що окрім ліквідації вертикальної передачі ВІЛ-інфекції та сифілісу також охоплює гепатит B та 

хворобу Шагаса (див. Регіональні веб-сайти). 

Описані у документі процеси та критерії валідації ЛПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу були 

розроблені з метою застосування у широкому діапазоні епідеміологічних та програмних 

контекстів. Критерії також спрямовані на забезпечення участі представників 

громадянського суспільства, включаючи жінок з ВІЛ, у процесах валідації, причому цілі 

мають досягатися у спосіб, що захищає і поважає людські права, насамперед жінок, які 

живуть з ВІЛ-інфекцією та/або сифілісом.   

Керівництво заохочує гармонізований підхід до ліквідації передачі від матері до дитини як 

ВІЛ-інфекції, так і сифілісу. Втім, в залежності від прогресу національних зусиль у галузі 

ЛПМД, країни можуть обирати валідацію ліквідації ПМД або ВІЛ-інфекції, або сифілісу, 

або обох захворювань. Цілі ліквідації мають досягатися із дотриманням прав людини та 

активним залученням жінок та постраждалих спільнот до усіх без винятку втручань, 

включаючи планування та розробку програм, їхнє впровадження, моніторинг та оцінку 

(МіО). 

Цей оновлений документ був підготовлений фахівцями ВООЗ та Глобального 

дорадчого комітету з валідації (ГДКВ) для уточнення існуючих настанов, оновлення 

контрольних списків й інструментів, а також запровадження нових керівництв «Шлях 

до ліквідації» для країн з високим тягарем інфекцій. Цей документ адресовано 

національним та регіональним комітетам з валідації, які готують чи переглядають 

національні заявки щодо валідації ЛПМД ВІЛ-інфекції та/або сифілісу. При підготовці 

оновленого документу фахівці ВООЗ та ГДКВ врахували внесок національних програм, 

регіональних груп та комітетів з валідації, а також зовнішніх експертів, зокрема у 

галузі прав людини. Ідеї щодо тематичних напрямків, що потребують перегляду, 

надавалися членами глобальної групи з валідації під час місій в країнах та у ході 

особистих зустрічей ГДКВ, що відбулися в Женеві в червні 2016 та червні 2017 років.  

Перше видання глобального керівництва ЛПМД побачило світ у 2014 році та намагалося 

охарактеризувати мінімальні глобальні процеси та критерії, яким повинні відповідати 

країни для валідації ЛПМД (8). Це друге видання містить зміни, уточнення та нові 

настанови щодо наступних тематичних напрямків: 

[i] Переглянуті критерії валідації ЛПМД ВІЛ-інфекції; 

[ii] Розширений опис визначення випадків вродженого сифілісу в рамках епіднагляду; 

[iii] Керівництво щодо оцінювання країн з незначною кількістю вагітних жінок з 

ВІЛ-інфекцією чи сифілісом; 

[iv] Критерії визнання прогресу в країнах з високим тягарем ВІЛ-інфекції чи 

сифілісу (Шлях до ліквідації); 

[v] Керівництво з відбору субнаціональних адміністративних одиниць з низькою 
результативністю; 

[vi] Критерії оцінки прав людини, ґендерної рівності та залучення громад; 

[vii] Керівництво з визначення та оцінки особливих груп населення, включаючи 

тимчасові, маргіналізовані та вразливі групи; 



 

 

[viii] Вибір цільових орієнтирів ПМД ВІЛ-інфекції: грудне вигодовування проти інших 
способів годування; 

[ix] Оцінка та інформування в недержавному (наприклад, приватному) секторі; 

[x] Дотримання вимог валідації, та 

[xi] Подання даних про немовлят, які піддавалися впливу ВІЛ та сифілісу. 

Крім того, було оновлено інструменти й контрольні списки, що їх застосовують групи з 

валідації у наступних сферах: (i) епіднагляд та оцінка даних, (ii) лабораторні послуги, (iii) 

оцінка програм, та (iv) права людини, ґендерна рівність і залучення громад – наразі вони 

доступні як онлайн-доповнення до цього документа. 

У галузі громадського здоров’я «ліквідація» загалом означає скорочення до нуля нових 

випадків захворювання чи інфікування на певній географічній території (9). Проте, зважаючи 

на той факт, що і ВІЛ-інфекція, і сифіліс залишаються проблемою громадського здоров’я, а 

ефективність заходів ППМД є високою, але не 100-відсотковою, наразі знизити до нуля ПМД 

будь-якої з цих інфекцій неможливо. Саме тому ціль ініціатив ЛПМД є максимальне зниження 

вертикальної передачі ВІЛ та сифілісу та утримання їх на такому низькому рівні, при якому 

вони більше не становитимуть проблеми для громадського здоров’я. Це завдання вимагає 

політичної рішучості та готовності сектору громадського здоров’я підтримувати програми 

епіднагляду, профілактики та лікування задля утримання дієвості відповідних показників.  

В оновленому виданні ВООЗ також пропонує критерії для валідації трьох рівнів досягнень 
країн на Шляху до ліквідації – бронзовий, срібний та золотий. Країнам з високим тягарем 
ВІЛ-інфекції та/або сифілісу у матерів, які продемонстрували значне і стійке зниження 
показників ПМД та кількості випадків захворюваності дітей, народжених з ВІЛ та/або 
вродженим сифілісом, рекомендується подавати заявки на валідацію як таких, що 
перебувають на «шляху до ліквідації». Цю нову категорію додали для визнання неабияких 
досягнень країн, яким вдалося суттєво зменшити показники ПМД та знизити кількість 
немовлят, які щороку народжуються з інфекціями. Значна чисельність вагітних жінок з 
ВІЛ-інфекцією чи сифілісом у багатьох з цих країн суттєво ускладнює досягнення повних 
цілей валідації задля ліквідації за умов відсутності постійних багаторічних зусиль, 
спрямованих на попередження інфікування ВІЛ та сифілісом, насамперед дівчат-підлітків 
та молодих жінок, які б дозволили знизити поширеність цих інфекцій серед вагітних. 

Термін «валідація» використовується для підтвердження того, що країна успішно 

виконала критерії щодо ЛПМД або одного з трьох рівнів досягнень на Шляху до 

ліквідації ВІЛ-інфекції та/або сифілісу. Успішна профілактика ПМД залежить від 

підтримки безперервного лікування ВІЛ-позитивних жінок у дітородному віці та 

раннього виявлення і лікування осіб з виявленим сифілісом. Навіть після 

проходження валідації країни все одно повинні здійснювати постійні, регулярні та 

ефективні програмні заходи, а також підтримувати якісні системи епіднагляду для 

моніторингу стану ліквідації. 

Ключовою передумовою для валідації країни є факт здійснення втручань для досягнення 

цілей у спосіб, що відповідає міжнародним, регіональним та національним стандартам з 

прав людини. Ці стандарти включають право на рівноправний доступ до послуг 

сексуального та репродуктивного здоров'я (СРЗ) та допологового догляду (ДД), 

самостійність вагітних жінок у прийнятті рішень, поінформовану згоду на тестування на 

ВІЛ, повагу до їхнього приватного життя та конфіденційності, свободу від насильства, 

неналежного поводження і примусу, декриміналізацію передачі ВІЛ-інфекції та сифілісу, 

а також забезпечення змістовної участі людей, які живуть з ВІЛ, в процесах розробки та 

реалізації програм. 

 



 

 

Міркування щодо ґендерної рівності набувають особливої актуальності в контексті 

вертикальної передачі ВІЛ та сифілісу, адже ґендерні норми та практики здатні суттєво 

впливати на СРЗ, права жінок, а також на здоров'я їхніх дітей. Сприяння і забезпечення 

ґендерної рівності позитивно впливатиме на можливості жінок та дівчат отримувати необхідну 

інформацію та послуги, приймати самостійні рішення про власну сексуальність та 

репродуктивну функцію, а також захищати себе та інших від ВІЛ та інших інфекцій, що 

передаються статевим шляхом (ІПСШ). 

Розширення участі людей, які живуть з ВІЛ (РУЛС) – це принцип, покликаний сприяти 

реалізації людських прав осіб, які живуть з ВІЛ, зокрема їхнього права на здоров'я та на 

участь у процесах прийняття рішень, що впливають на їхнє життя (10). У світі існує 

консенсус, що залучення людей, які живуть з ВІЛ, має чимало переваг, і що така участь 

має бути багатовимірною та включати процеси формування політики, розробку та 

впровадженні програм, адвокацію й надання послуг. Залучення та участь жінок, які живуть 

з ВІЛ, у формулюванні законодавства про охорону здоров'я, політики, програм та систем 

МіО, що впливають на їхні життя, призводить до кращих та більш ефективних програм і 

забезпечує отримання жінками з ВІЛ-інфекцією та сифілісом лікування, якого вони 

потребують для підтримки належного самопочуття і захисту їхніх дітей від інфікування. 

2015 року, відразу після публікації першого видання цього глобального керівництва (також 

відомого, як «Помаранчева книга») був створений ГДКВ, а Куба стала першою країною, 

що завершила валідацію ЛПМД. Станом на жовтень 2017 року одинадцять країн і 

територій світу здійснили таку валідацію на ЛПМД ВІЛ-інфекції та/або сифілісу; значно 

більше країн наразі оцінюють свої програми та готують заявки на проведення повної 

валідації чи перевірки на основі «Шляху до ліквідації». ВООЗ сподівається, що це друге 

видання глобального керівництва з ЛПМД сприятиме подальшій стандартизації та стане  

каталізатором прогресу країн і регіонів у валідації ЛПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу як 

проблем громадського здоров’я.  
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A. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДЛЯ ЛПМД ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА/АБО СИФІЛІСУ 

Перед тим, як розпочати процес валідації, країни повинні переконатися у своїй 

спроможності виконати глобальні мінімальні критерії. Будь-якій країні, яка вважає, що 

здатна задовільнити глобальні кваліфікаційні вимоги, а також будь-які додаткові 

регіональні вимоги, пропонується подати заявку на валідацію . Перед поданням заявки 

на валідацію ЛПМД ВІЛ-інфекції та/або сифілісу країна-кандидат повинна виконати 

наступні глобальні мінімальні критерії: 

[1] Наявність фактичних даних національного рівня про досягнення цільових 

показників щодо процесу валідації ЛПМД протягом двох років та цільових 

показників щодо впливу валідації протягом одного року. Країнам, де цільові 

показники впливу можуть збиратися щороку, перед поданням заявки на 

валідацію ЛПМД рекомендується забезпечити виконання цільових показників 

щодо впливу валідації протягом двох чи більше років. 

[2] Наявність фактичних даних про адекватні заходи з ліквідації ПМД ВІЛ-інфекції 

та/або сифілісу в субнаціональних адміністративних одиницях з найнижчою 

результативністю. Останні визначаються як адміністративні одиниці, що 

демонструють погані результати за відповідними  показниками охорони здоров’я 

(наприклад, адміністративні одиниці з найвищим тягарем хвороб, найнижчим рівнем 

охоплення послугами чи приблизним показником ЛПМД ВІЛ-інфекції та/або вродженого 

сифілісу, що не відповідає глобальним цільовим орієнтирам валідації ЛПМД).Цей 

підхід схожий на метод, що використовується у програмі ліквідації 

материнського та неонатального правця (11). Це допоможе упевнитися в тому, що 

в рамках процесу валідації забезпечується справедливість в охопленні послугами. У 

випадках, коли ключові групи населення є важливими для ЛПМД, то оцінка зусиль в 

галузі ЛПМД для цих груп має стати елементом процесу. Країнам рекомендується 

співпрацювати з регіональним комітетом з валідації з метою визначення найбільш 

прийнятного процесу відбору субнаціональної адміністративної одиниці. Детальніше 

про це йтиметься в Розділі 4.3. 

[3] Існування належної системи моніторингу та нагляду в рамках «стандарту 

валідації», що здатна фіксувати дані процесу як в державному, так і в 

приватному секторах охорони здоров’я, та виявляти переважну більшість 

випадків ПМД ВІЛ-інфекції та/або сифілісу. 

[4] Виконання критеріїв валідації з урахуванням основних прав людини. 

 

B. СТАНДАРТИЗОВАНІ КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЛПМД ВІЛ -
ІНФЕКЦІЇ ТА/АБО СИФІЛІСУ 

Спроможність тієї чи іншої країни досягти ЛПМД ВІЛ-інфекції та/або сифілісу 

залежить від політичної рішучості та зобов’язань громадського здоров'я, поширеності 

інфекції, рівня охоплення антенатальними та іншими послугами сексуального і 

репродуктивного здоров’я і ЗМД, ресурсів, наявності відповідного лікування та 

2 ОБҐРУНТУВАННЯ СТАНДАРТИЗОВАНИХ 
КРИТЕРІЇВ ЛПМД ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА СИФІЛІСУ 
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доступності медичної допомоги для жінок з числа маргіналізованих чи ключових груп 

населення з високим ризиком передачі. Успішна ліквідація ПМД ВІЛ-інфекції та/або 

сифілісу на національному рівні можлива лише за наявності послідовного 

вдосконалення національних та субнаціональних систем і служб охорони здоров'я, що 

включає в себе адекватну інфраструктуру, добре підготовлений та укомплектований 

персонал, якісні лабораторні послуги, фінансування для закупівлі товарів і 

високоякісні системи моніторингу/нагляду (12,13).  

Стандартизовані критерії для валідації ЛПМД ВІЛ-інфекції та/або сифілісу потрібні для 

того, щоб: 

• Надати національним програмам ЛПМД та зацікавленим учасникам чіткий та 

послідовний набір критеріїв для оцінки та моніторингу програмних досягнень; 

• Забезпечити досягнення ЛПМД ВІЛ-інфекції та/або сифілісу відповідно 

до узгоджених стандартів; 

• Посилювати національне охоплення і якість втручань з протидії ВІЛ та/або 

сифілісу в рамках послуг ЗМД; 

• Зміцнювати національні системи збору даних та моніторингу програм; 

• Забезпечувати якісні лабораторні послуги; 

• Забезпечувати ґендерну рівність та захист прав людини жінок, які живуть 

з ВІЛ та сифілісом; 

• Забезпечувати змістовну участь спільнот людей, які живуть з ВІЛ, насамперед 

позитивних жінок, у впровадженні програми; та 

• Вимірювати глобальний прогрес. 

Критерії, обрані для вимірювання ЛПМД ВІЛ-інфекції та/або сифілісу, враховують 

наступні аспекти епідеміології ВІЛ та сифілісу: 

• Інфікування ВІЛ та сифілісом може відбуватися безсимптомно, означаючи, що 

їхнє виявлення нерідко затримується і залежить від власної ініціативи особи 

та/або спроможності системи охорони здоров’я сприяти чи полегшувати раннє 

виявлення цих захворювань. 

• На сьогодні ліків від ВІЛ-інфекції не існує. Проте, АРТ може продовжити життя 

хворого та підвищити його якість, а також суттєво знизити ризик передачі, у т.ч. 

від матері до дитини. 

• Інфекцію сифілісу у вагітних жінок та ненароджених дітей можна вилікувати за 

допомогою внутрішньом’язових ін’єкцій бензатин-бензилпеніциліну (або 

бензатинпеніциліну) та запобігти несприятливих результатів за умови початку 

лікування на ранніх стадіях вагітності. 

Наступні стратегії є важливими елементами успішних програм ЛПМД: 

• Переривання передачі інфекції за допомогою якісних послуг ДД та профілактики, 

що забезпечують своєчасне виявлення та лікування вагітних жінок з ВІЛ-

інфекцією чи сифілісом, їхніх статевих партнерів і немовлят; 

• Зменшення кількості випадків інфікування вагітних жінок ВІЛ-інфекцією 

та/або сифілісом шляхом: 

– Профілактики ВІЛ та/або сифілісу серед жінок репродуктивного віку, включаючи 

ВІЛ-негативних вагітних жінок та матерів, які годують груддю, і їхніх статевих 

партнерів; 
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– Сприяння здоровому репродуктивному життю, у тому числі – попередженню 

випадкових вагітностей та підтримці більш безпечного зачаття серед жінок з 

відомим позитивним статусом; 

– Контролю за ВІЛ-інфекцією та сифілісом серед загального населення та його 

окремих ключових груп (робітників комерційного сексу, споживачів наркотиків, 

чоловіків, які практикують секс з чоловіками) для зниження поширеності. 

• Пропагування та захист прав людини й ґендерної рівності жінок, які живуть 

з ВІЛ; 

• Розширення участі жінок, які живуть з ВІЛ, у розробці програм з протидії ВІЛ, 

прийнятті рішень та наданні послуг. 
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Мета програм у галузі ЛПМД – забезпечити контроль за ВІЛ-інфекцією та сифілісом 

та знизити показники ПМД цих захворювань до такого низького рівня, при якому 

вони не становитимуть проблеми для громадського здоров’я. Аналогічний принцип 

застосовувався у програмах ліквідації низки інших захворювань, таких, як проказа  (14), 

онхоцеркоз (15), лімфатичний філяріоз (16), дракункульоз (17), материнський та 

неонатальний правець (11). 

Показники та цільові орієнтири валідації повинні використовуватися для моніторингу 

досягнень ЛПМД протягом визначеного періоду часу. Існуючі процеси визначення валідації 

розробляються з метою оцінки якості та спроможності національної системи моніторингу 

та епіднагляду виявляти переважну більшість випадків ПМД в державних та приватних 

медичних закладах. І, нарешті, вони мають вимірювати здатність національних 

програм і систем охорони здоров’я підтримувати цільові орієнтири й показники ЛПМД 

з метою валідації. 

Вимірювання ліквідації ПМД не повинно обмежуватися лише жінками, які відвідують 

клініки чи у якийсь інший спосіб контактують із системою охорони здоров’я. Показники 

та цільові орієнтири спеціально розроблені як показники для всього населення, і тому їх 

слід вимірювати з охопленням усіх вагітних жінок, а не лише клієнток програм охорони 

здоров’я. 

 

3.1 ПОКАЗНИКИ ВПЛИВУ ДЛЯ ВАЛІДАЦІЇ ЛПМД ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ  

Для валідації ЛПМД ВІЛ-інфекції країни повинні досягти два наступних показники впливу 

та утримувати їх щонайменше протягом одного року: 

• Коефіцієнт нових випадків інфікування дітей ВІЛ внаслідок ПМД ≤50 на 100 000 

живонароджень (див. Врізку 1); та  

• Показник ПМД ВІЛ-інфекції <5% (країни з поширеним грудним 
вигодовуванням), АБО <2% (країни, де жінки не годують груддю). 

• Безпосереднє вимірювання показників впливу ЛПМД ВІЛ-інфекції або їх 

приблизна оцінка за допомогою поєднання моделювання та тріангуляції  з даними 

програми вимагає інформації про кількість жінок з ВІЛ, які народжують, про 

кількість та відсоток жінок на АРТ, а також про результати тестування немовлят. 

Останні ґрунтуються на ранній діагностиці немовлят (РДН) за допомогою 

тестування нуклеїнових кислот (найчастіше ПЛР, проте можуть 

використовуватися й інші вірусологічні аналізи та експрес-тести) при 

народженні, через 4-6 тижнів після народження або у найкоротший термін, та 

підсумкове серологічне тестування у віці 18 місяців (або через 3 місяці п ісля 

завершення грудного вигодовування, якщо дитина старше 18 місяців) (3). 

3 ПОКАЗНИКИ ТА ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ДЛЯ 
ВАЛІДАЦІЇ ЛПМД ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА/АБО СИФІЛІСУ 
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Врізка 1 
Обґрунтування використання коефіцієнта випадків захворювання 
на ВІЛ у немовлят 

Існує три причини для використання коефіцієнта випадків захворювання у якості 
стандартної міри: 

1. Він уможливлює вимірювання, що дозволяє співставити групи населення різної 

чисельності (наприклад, 500 нових випадків ВІЛ серед дітей мають абсолютно іншу 

значимість для країни з 50 000 ВІЛ-позитивними вагітними жінками у порівнянні з 

країною, де мешкає лише 5 000 позитивних вагітних жінок). 

2. Він охоплює як скорочення кількості ВІЛ-позитивних вагітних жінок (за допомогою 

первинної профілактики ВІЛ та зменшення кількості незапланованих вагітностей 

серед жінок з ВІЛ) та лікування усіх ВІЛ-позитивних вагітних жінок. 

3. Він є стандартизованим засобом вимірювання, що може застосовуватися в усіх 

країнах безвідносно їхньої вихідної точки, на відміну від зменшення відсотків у 

порівнянні з вихідними показниками. Наприклад, зменшення на 90 відсотків у країні 

з дуже високим тягарем ВІЛ може усе ще становити чималу кількість випадків 

інфікування і залишатися суттєвою проблемою громадського здоров’я. Натомість 

досягти 90-відсоткового скорочення в країні з дуже низьким тягарем інфекції 

практично неможливо, проте це не становитиме серйозної проблеми для 

громадського здоров’я. 

Використання показника передачі (ПМД) пропонує додатковий засіб 

вимірювання ефективності програми з профілактики інфікування майбутніх 

дітей вагітних жінок, які живуть з ВІЛ. 

Завдяки ефективним втручанням та високому рівню охоплення матерів лікуванням 

можна добитися зменшення показника ПМД до менш ніж 5% серед жінок, які годують 

груддю, та менш ніж 2% серед жінок, які не практикують грудного вигодовування. 

Таким чином, в країнах, де ВІЛ-позитивні матері годують дітей груддю, для валідації 

ЛПМД ВІЛ-інфекції необхідно досягти цільового показника ПМД у <5% станом на 

кінець періоду грудного вигодовування. 

Натомість в країнах, де позитивні матері не годують груддю, для валідації необхідно 

досягти цільового показника <2% у віці 6 тижнів після народження (за допомогою 

вірусологічного аналізу, наприклад, ПЛР – полімеразної ланцюгової реакції). 

Період грудного вигодовування визначається національною політикою і може 

тривати 24 місяці і довше відповідно до оновлених керівництв ВООЗ щодо годування 

немовлят у контексті ВІЛ (18). 

Як коефіцієнт випадків ВІЛ серед немовлят, так і показник ПМД мають 

вимірюватися на рівні населення для охоплення усіх вагітних жінок в країні, а не 

обмежуватися лише тими, хто звертається до системи охорони здоров’я. 

Національний коефіцієнт випадків захворювання та показник ПМД ймовірно 

виявляться вищими за «програмні рівні», якщо доступ до послуг обмежено через 

стигму, фінансові перешкоди чи прогалини в охопленні. 
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3.2 ПОКАЗНИКИ ВПЛИВУ ДЛЯ ВАЛІДАЦІЇ ЛПМД СИФІЛІСУ 

Для валідації ЛПМД сифілісу країнам необхідно досягти та утримувати принаймні 

протягом одного року наступний цільовий орієнтир впливу: 

• Коефіцієнт випадків вродженого сифілісу ≤50 на 100 000 живонароджень. 

Цільові орієнтири ЛПМД використовують визначення випадків вродженого 

сифілісу в рамках епіднагляду, а не клінічне визначення випадків. Перше 

пропонує єдиний набір критеріїв для встановлення умов у цілях загального нагляду 

громадського здоров’я. Застосування визначення випадку в рамках епіднагляду 

дозволяє програмам охорони здоров’я послідовно класифікувати та підраховувати 

випадки у різних юрисдикціях та країнах (Врізка 2). Визначення випадків на основі 

епіднагляду не завжди співпадає з клінічним визначенням, і у ситуації з 

вродженим сифілісом медичні працівники не повинні керуватися ним для 

встановлення клінічного діагнозу чи призначення лікування. 

Визначення випадків вродженого сифілісу в рамках глобального епіднагляду 
формулюється наступним чином (13): 

[1] Живонародження або загибель плоду після 20 тижнів вагітності або при масі тіла 

>500 г  (включаючи мертвонародження) у жінки з серопозитивним сифілісом та 

за відсутності адекватного лікування сифілісу* 

* Адекватне лікування матері визначається як введення мінімум однієї 

ін’єкції 2,4 мільйонів одиниць бензатин-бензилпеніциліну 

внутрішньом’язово щонайменше за 30 діб до пологів2 3
 

АБО 

[2] Живонародження, мертвонародження або дитина віком <2 років, народжена 

жінкою з серопозитивним сифілісом чи невідомим серостатусом, а також 

лабораторне та/або рентгенографічне та/або клінічне підтвердження наявності 

інфекції сифілісу (безвідносно часу або адекватності лікування матері). 

Лабораторні та рентгенологічні свідчення, що підтверджують діагноз вродженого 

сифілісу, включають в себе одне з наведеного нижче: 

a. Виявлення за допомогою мікроскопії темного поля чи методу флюоресцентних 

антитіл Treponema pallidum в пуповині, плаценті, носових виділеннях чи зішкрібу 

шкіри або матеріалу розтину померлої новонародженої чи мертвонародженої дитини; 

b. Реактивні результати аналізу спинномозкової рідини (СМР) на тести ДЛВЗ, або 

підвищений рахунок клітин або білку в СМР; 

c. Рентгенографія трубчастих кісток вказує на вроджений сифіліс (напр., 

остеохондрит, діафізарний остеомієліт, періостит); 

                                            
2 Для вагітних жінок на пізній чи невідомій стадії сифіліу ВООЗ рекомендує 2,4 мільйони одиниць бензатин 
пеніциліну внутрішньом’язово раз на тиждень протягом трьох тижнів поспіль (6). 
3 Жінку з історією діагностики сифілісу та його підтвердженим лікуванням у минулому необхідно перевірити на 

предмет ризику повторного інфікування. Жінок без фізичних (виразки, висип невідомого походження) чи 
лабораторних показань (зростаючий нетрепонемний титр) не потрібно класифікувати як таких, що мають сифіліс. Проте 
жінки, які мешкають в умовах високої поширеності, характеризуються поведінкою підвищеного ризику (як самі, так і їхні 
партнери), або чиї партнери не лікувалися від сифілісу, вимагають перевірки на предмет повторного інфікування на 
пізніших стадіях вагітності. Дитину, яка народжується у жінки із задокументованим адекватним лікуванням сифілісу до 
поточної вагітності, і у якої не спостерігається фізичних чи лабораторних ознак повторного інфікування (наприклад, 
зростання нетрепонемного титру у матері), можна виключити з національного рахунку випадків вроденого сифілісу. 
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d. Реактивний нетрепонемний позитивний серологічний титр у новонародженого у 
чотири чи більше разів вище, ніж у матері; 
 

e. Реактивний нетрепонемний позитивний серологічний титр у новонародженого не 
є у чотири рази вищим, ніж у матері, проте залишається реактивним протягом ≥6 
місяців після народження; 

f. Реактивний нетрепонемний серологічний тест будь-якого титру у новонародженого 

ТА наявність будь-яких клінічних ознак (симптомів), описаних нижче, якщо дитина 

народжується у матері з позитивною чи невідомою серологією безвідносно 

отримуваного лікування4;  

g. У разі недоступності нетрепонемного тесту – дитина, народжена матір’ю з позитивною 

чи невідомою серологією, чиє обстеження у 6-місячному віці виявляє будь-які з 

вказаних нижче клінічних ознак (симптомів); 

h. У випадку метрвонародження, необхідно визначити серостатус матері. Будь-який 

випадок реактивного тесту має вважатися випадком вродженого сифілісу 

(наприклад, сифілітичне мертвонародження).  

Клінічні ознаки (симптоми), що асоціюються з вродженим сифілісом 

Ранні клінічні ознаки, що можуть спостерігатися у новонародженого з вродженим 

сифілісом, включають неімунні гідропси, гепатоспленомегалію, риніт (набряки), шкірні 

висипи, псевдопараліч кінцівок або нездатність розвиватися чи досягати основних етапів 

розвитку. Згодом у немовляти чи дитини можуть розвинутися додаткові ознаки або 

симптоми, такі як лобні горби, зуби Гетчінсона, помутніння рогівки, сліпота, біль у 

кістках, погіршення слуху або глухота, набряки суглобів, шаблеподібні гомілки та рубці 

шкіра навколо рота, статевих органів та анусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Всі новонароджені з реактивними нетрепонемними тестами повинні знаходитися під пільним спостереженням 
та повторно проходити нетрепонемні тести кожні 2-3 місяці, поки тест не стане нереактивним. Немовлята з 
нереактивним нетрепонемним тестом при народженні та реактивним тестом матері мають пройти повторне 
тестування через 3 місяці, щоб виключити інкубаційний сифіліс. У немовляти, котрий НЕ отримував лікування 
через низьку ймовірність вродженого сифілісу, титри нетрепонемних антитіл повинні знизитися до досягенння 
дитиною 3 місяців і бути нереактивними у 6 місяців. Будь-яка дитина у віці ≥6 місяців з реактивним 
нетрепонемним серологічним титром має вважатися випадком вродженого сифілісу. Немовлята, які зазнали 
впливу сифілісу, повинні отримувати лікування відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо лікування сифілісу 
(6). 



 

 

 

 

 

 

Врізка 2. 
Обґрунтування використання визначення випадків вродженого 
сифілісу в рамках епіднагляду 

Дані щодо вродженого сифілісу є неповними чи заниженими з багатьох причин: 

• В деяких країнах чи клінічних контекстах немає доступу до лабораторних та 

рентгенологічних досліджень (тестів). 

• Вроджені інфекції, що спричиняють мимовільні аборти (викидні) або 

мертвонародження, можуть не виявлятися. Вони нерідко трапляються за 

межами медичних закладів, і медпрацівники можуть просто не усвідомлювати, 

що мертвонародження є одним з найпоширеніших несприятливих результатів 

вагітності, зумовлених наявністю сифілісу у матері. 

• Медичні працівники повинні спиратися на поєднання попередніх записів, що 

вказують на захворювання, аналізів матері та немовляти, а також клінічних 

даних; проте ці дані та висновки можуть бути неконкретними, неочевидними чи 

прихованими. Далеко не в усіх закладах працюють фахівці, здатні діагностувати 

вроджений сифіліс. 

2012 року учасники консультацій, скликаних ВООЗ, досягли консенсусу щодо 

спрощеного визначення випадків вродженого сифілісу в рамках глобального 

епіднагляду, що уможливлював стандартизацію та підвищував чутливість 

повідомлень про випадки захворювання (19). Хоча в деяких контекстах таке 

визначення випадків може завищувати їхню кількість, для цілей моніторингу 

контролю й ліквідації вродженого сифілісу коефіцієнт випадків захворювання в 

рамках епіднагляду – це єдиний засіб вимірювання впливу, що реалізується з метою 

усунення негативних наслідків сифілісу під час вагітності. Коефіцієнт випадків 

вродженого сифілісу є важливим засобом, що дозволяє програмам відстежувати 

невдачі та прогалини у виявленні та своєчасному лікуванні вагітних жінок з 

сифілісом з метою запобігання негативних наслідків інфекції для плоду та 

немовляти. 
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3.3 СУПРОВІД НЕМОВЛЯТ, ЯКІ ПІДДАВАЛИСЯ ВПЛИВУ ВІЛ, ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ 
КОЕФІЦІЄНТУ ВИПАДКІВ ПМД 

Питання включення немовляти, яке зазнало впливу ВІЛ, до числа випадків ПМД ВІЛ-інфекції 

або сифілісу при народженні часто не має чіткої відповіді. Говорячи про таких малюків, 

встановлення діагнозу ускладнюється мінливою чутливістю різних аналізів, часом інфікування 

(in utero, під час пологів, після пологів або через грудне вигодовування),  та наявністю 

материнських антитіл протягом 12–15 місяців. Для цілей ЛПМД, немовлята, які піддавалися 

впливу ВІЛ (наприклад, діти, народжені матерями з серопозитивним статусом) повинні 

перебувати під спостереженням протягом певного періоду з метою встановлення їх остаточного 

інфекційного статусу: 

• Немовлята, які піддавалися впливу ВІЛ-інфекції та не перебувають на 

грудному вигодовуванні: зазвичай наявність ВІЛ-інфекції виключається після 

двох або більше негативних тестів РДН (наприклад, тестування нуклеїнових кислот, 

як-от ПЛР), отриманих протягом перших трьох місяців життя, АБО двох негативних 

тестів на антитіла до ВІЛ з окремих зразків у віці >6 місяців. Підсумковий серологічний 

тест для підтвердження цих результатів можна проводити у віці 18 місяців (3). 

• Немовлята, які піддавалися впливу ВІЛ-інфекції та годуються груддю: 

наявність ВІЛ-інфекції виключається на підставі тестів РДН протягом перших 3 

місяців життя, подальшого серологічного тесту (наприклад, у віці 9 місяців) та 

підсумкового тесту на антитіла у віці 18 місяців або через три місці після припинення 

грудного вигодовування (в залежності від того, що настане раніше). Хоча тестування 

нуклеїнових кислот у будь-якому віці є вкрай чутливим і специфічним до інфекції у 

немовлят, її зазвичай рекомендують для підтвердження позитивного результату тесту 

(3). 

• Коли йдеться про немовлят, які піддавалися впливу ВІЛ-інфекції, для 

отримання достатніх даних про результати з метою визначення показників ПМД та 

коефіцієнту випадків, потрібні високі рівні охоплення РДН та когортний 

моніторинг. І хоча критерії валідації наразі не вимагають певного рівня охоплення 

тестуванням немовлят, які піддавалися впливу ВІЛ, дані про результати мають бути 

надійними та забезпечувати обґрунтовану впевненість щодо показників впливу. У 

невеликих за населенням країнах з низькою поширеністю доцільно розраховувати на 

результати тестування РДН на рівні >95%; що стосується країн з високою поширеністю 

інфекції, то тестування РДН (або РДН плюс тестування на антитіла) має становити >80%. 

Ці дані можна використати для характеристики результатів інфекції у немовлят, які 

пройшли тестування, та провести тріангуляцію з даними про лікування матерів, що 

дозволить розрахувати результати для тих немовлят, які не проходити тестування. Для 

розрахунку ПМД та коефіцієнту випадків серед населення, рекомендується застосувати 

метод вікової когорти; що стосується немовлят на грудному вигодовуванні, то метод 

когорти має передбачати подальший супровід з огляду на постійний ризик передачі 

інфекції аж до досягнення дитиною 18 місяців (20,21). 
 

3.4 КЛІНІЧНИЙ СУПРОВІД НЕМОВЛЯТ, ЯКІ ПІДДАВАЛИСЯ ВПЛИВУ 
СИФІЛІСУ 

• Для підрахунку коефіцієнту випадків вродженого сифілісу необхідно застосовувати 

визначення випадків в рамках епіднагляду (див. Розділ 3.2, Врізка 2). Усі без 

винятку немовлята, які піддавалися впливу сифілісу, мають перебувати під 

пильним спостереженням (медогляди кожні 2-3 місяці) протягом 6 місяців 

незалежно від отримання лікування самою дитиною або її матір’ю. 
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– Немовлята з реактивним нетрепонемний тестом при народженні мають пройти 

повторний нетрепонемний тест у віці 3 та 6 місяців безвідносно факту лікування їх 

матерів. Що стосується немовлят, які НЕ отримували лікування з міркувань малої 

ймовірності вродженого сифілісу, титри нетрепонемних антитіл повинні знизитися до 

досягнення дитиною 3 місяців і бути нереактивними у 6 місяців. 

– Немовлята з нереактивним нетрепонемний тестом при народженні, чиї матері 

могли знову інфікуватися сифілісом (високий титр, виявлення нової інфекції при 

повторному скринінгу) під час вагітності, повинні пройти повторне тестування у віці 3 

місяців для виключення можливості інкубаційного сифілісу. 

– Будь-яка дитина у віці ≥6 місяців з реактивним нетрепонемним серологічним титром 

має вважатися випадком вродженого сифілісу та отримати належне лікування. Ці 

випадки слід додати до коефіцієнту випадків вродженого сифілісу, якщо цього не 

було зроблено раніше. 
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3.5 ПОКАЗНИКИ ПРОЦЕСУ ДЛЯ ВАЛІДАЦІЇ ЛПМД ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА/АБО СИФІЛІСУ 

• Охоплення допологовим (антенатальним) доглядом на рівні населення 
(щонайменше одне відвідування) of ≥95% 

• Охоплення вагітних жінок тестуванням на ВІЛ-інфекцію та/або сифіліс ≥95% 
 

 

• Охоплення ВІЛ-позитивних вагітних жінок антиретровірусною терапією (АРТ) 
≥95% 

Вагітні жінки з ВІЛ-інфекцією повинні отримувати лікування відповідно до керівних 

принципів ВООЗ з лікування ВІЛ (3). 
 

• Охоплення лікуванням вагітних жінок із серопозитивним сифілісом ≥95% 

Вагітні жінки з сифілісом повинні отримувати лікування відповідно до керівних принципів 

ВООЗ з лікування сифілісу (6). 

 

ПРИМІТКА. Країни мають дотримуватися процесів та алгоритмів тестування вагітних жінок на 

ВІЛ (22) та сифіліс (23), рекомендованих ВООЗ. У деяких закладах ДД можуть застосовуватися 

новітні технології, як-от подвійні діагностичні експрес-тести на ВІЛ/сифіліс, що дозволить 

поліпшити охоплення тестування та обмежити втрачені можливості для своєчасного лікування 

(24). 

ПРИМІТКА. Країни, що подають заявки на валідацію ЛПМД або оцінку досягнення певного рівня 

Шляху до ліквідації виключно щодо ВІЛ-інфекції все одно повинні будуть надати дані показників 

щодо сифілісу, навіть якщо не йдеться про валідацію досягнень показників стосовно сифілісу. 

Так само, країнам, які здійснюватимуть валідацію ЛПМД чи оцінюватимуть рівень Шляху до 

ліквідації виключно щодо сифілісу, необхідно подати дані показників щодо ВІЛ-інфекції, навіть 

якщо вони не перевіряють досягнення показників стосовно ВІЛ. Метою цієї вимоги є 

пропагування подвійної ЛПМД як ВІЛ-інфекції, так і сифілісу. 

Врізка 3 
Обґрунтування охоплення тестуванням 

Майже поголовне тестування на ВІЛ та сифіліс на ранніх стадіях вагітності 

необхідне для виявлення позитивних жінок, які зможуть скористатися послугами 

з профілактики ПМД; воно є відправною точкою для надання лікування та 

профілактичних послуг. Це також засіб для вимірювання ефективності послуг ЗМД 

Врізка 4 
Обґрунтування охоплення лікуванням ВІЛ-інфекції 

Ризик вертикальної передачі ВІЛ можна суттєво знизити за допомогою АРВ-терапії, 

що ініціюється якнайраніше в період вагітності або до зачаття 

Врізка 5 
Обґрунтування охоплення лікуванням сифілісу 

Лікування серопозитивних жінок шляхом введення мінімум однієї дози бензатин 

бензилпеніциліну внутрішньом’язово принаймні за 30 днів до пологів необхідне для 

запобігання передачі сифілісу дитині та забезпечення раннього лікування сифілісу у 

матері 
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Врізка 6 
Обов’язкові показники глобальної валідації ЛПМД ВІЛ-інфекції та 
сифілісу 

Показники впливу ЛПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу (мають досягатися 

щонайменше протягом одного року) 

• Коефіцієнт ПМД ВІЛ-інфекції <2% серед жінок, які не годують груддю, АБО <5% 

серед жінок, які годують груддю 

• Коефіцієнт нових випадків інфікування дітей ВІЛ-інфекцією внаслідок ПМД ≤50 

випадків на 100 000 живонароджень 

• Коефіцієнт випадків вродженого сифілісу ≤50 випадків на 100 000 
живонароджень 

 
Показники процесу ЛПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу (мають досягатися 

щонайменше протягом двох років) 

• Охоплення допологовим доглядом (щонайменше одне відвідування) (ДД-1): 
≥95% 

• Охоплення вагітних жінок тестуванням на ВІЛ та/або сифілісом: ≥95% 

• Охоплення ВІЛ-позитивних жінок АРТ: ≥95% 

• Адекватне лікування (див. Врізку 5) вагітних жінок з серопозитивним 
сифілісом: ≥95% 

 
 

Окрім ретельного документування обов’язкових показників, країнам також необхідно 

переглянути додаткові вимоги на підтримку валідації ЛПМД ВІЛ-інфекції та/або сифілісу. 

Інструментарій та контрольні списки, що допоможуть у розрахунку цих 

показників, містяться в програмному інструментарії ЛПМД (25). 

 

Наприклад, важливо здійснювати моніторинг захворюваності (кількості нових випадків) 

на ВІЛ-інфекцію серед жінок репродуктивного віку, а також серопозитивності серед 

вагітних з тим, щоб оцінити ефективність програм первинної профілактики. Крім того, в 

рамках програм необхідно відстежувати подальший догляд та лікування (супровід) 

немовлят, які народилися у жінок з серопозитивним статусом на ВІЛ та сифіліс (12,13).  

 

Регіони можуть визначити додаткові показники, що уможливлять збір важливої 

інформації для перегляду регіональної програми та її валідації. Для цілей глобальної 

валідації регіональні показники не вимагаються.  
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Див. онлайн-інструментарій щодо даних, лабораторій, програм та прав людини (25). 

 

4.1 ЯКІСТЬ ДАНИХ 

Як у випадку вимог більшості інших ініціатив, спрямованих на ліквідацію чи викорінення, країни 

повинні мати систему моніторингу та нагляду, що відповідає «стандарту валідації» з тим, щоб 

мати змогу провадити валідацію ЛПМД ВІЛ-інфекції та/або сифілісу чи оцінювати свої 

досягнення на Шляху до ліквідації. Система в рамках «стандарту валідації» дозволяє точно 

оцінювати охоплення втручання (як тестування, так і лікування) і своєчасно виявляти переважну 

більшість випадків вертикальної передачі ВІЛ-інфекції та/або сифілісу. Вона повинна бути в 

змозі фіксувати дані про надання послуг та результати як в державному, так і в приватному 

секторах охорони здоров’я, і мінімізувати джерела систематичних помилок. 

Країнам необхідно сформулювати чіткі визначення показників в рамках інструментарію МіО та  

епіднагляду, а також підготувати стандартні інструкції стосовно фіксування цих даних. При 

цьому слід вживати стандартизовані визначення випадків. Якість даних для кожного з 

обов’язкових глобальних показників впливу та процесу валідації ЛПМД має оцінюватися 

на предмет повноти, точності, узгодженості та своєчасності. Наприклад, неповна 

звітність про випадки ВІЛ-інфекції та вродженого сифілісу у дітей є загальновизнаною 

проблемою, і її слід оцінити ще до констатації наявності в країні системи моніторингу та 

епіднагляду, що відповідає «стандарту валідації». 

Стандарти якості даних для цілей валідації повинні спиратися на існуючі протоколи та 

інструменти, що наразі використовуються в країнах чи регіонах в галузі ПМД, а також з метою 

вдосконалення систем звітності в галузі охорони здоров’я та підвищення загальної якості 

даних. У розпорядженні країн є керівництво ВООЗ щодо вимірювання впливу ЛПМД ВІЛ-

інфекції (26) та сифілісу (13). Для сприяння фіксації якості даних були розроблені операційні 

інструменти та контрольний список, що описують мінімальні стандарти інформаційних систем 

і якості даних для показників впливу і процесу (25). 

Оціночні дані на рівні населення щодо ВІЛ та сифілісу серед вагітних та немовлят, які 

піддавалися впливу цих інфекцій, мають доповнити програмні дані для показників 

послуг. Такі демографічні дані можна знайти у національних репрезентативних опитуваннях, 

моделях та інших механізмах; їх використання дозволить скоригувати програмні дані для 

включення жінок, які не потрапили у бази національної програми, зокрема жінок, які не 

відвідують жіночі консультації чи з інших причин позбавлені доступу до тестування на ВІЛ-

інфекцію і сифіліс.  

 

4.2 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Визначальним для процесу валідації є відповідність лабораторних стандартів. Лабораторії, що 

передають дані у систему епіднагляду, повинні мати: 

[1] Систему управління якістю, що забезпечуватиме закупівлю, зберігання та використання 

необхідних тестів відповідно до міжнародних стандартів, наприклад прекваліфікація ВООЗ чи 

інші аналогічні норми; 

[2] Персонал, що пройшов підготовку відповідно до національних рекомендованих алгоритмів ; 

4 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ 
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[3] Механізм забезпечення якості лабораторії, який регулярно та послідовно 

застосовується і перевіряється шляхом участі в програмі зовнішньої оцінки якості 

(ЗОЯ) тестування на ВІЛ-інфекцію і сифіліс, що доповнює внутрішні засоби 

забезпечення якості. Прикладом програми загального забезпечення якості 

лабораторії є SLIPTA – Поетапне підвищення якості лабораторій у процесі 

підготовки до акредитації (27). Ще одним прикладом ЗОЯ програм тестування на 

сифіліс є Кваліфікаційна програма серології сифілісу (28), започаткована ВООЗ та  

Центрами США з контролю та профілактики захворювань (ЦКЗ). ЦКЗ також 

пропонують міжнародну допомогу в проведенні ЗОЯ для тестування на ВІЛ (29). 

При використанні тестів безпосередньо «на місці» якість та діагностична дієвість тест-

систем повинна перевірятися відповідно до міжнародних стандартів, запроваджених 

повноважними регуляторними органами, наприклад, програмою прекваліфікації ВООЗ. 

Національні референс-лабораторії мають контролювати та відстежувати закупівлі та 

зберігання тестів, а також періодично випробовувати партії виробів для перевірки дієвості 

тест-систем. Лабораторні системи управління якістю повинні фіксувати результати 

перевірки кваліфікації клінічного та лабораторного персоналу для забезпечення якості 

тестування, а також контролювати відповідність затвердженим алгоритмам для належної 

діагностики на основі результатів тестування. Додаткові лабораторні критерії, що 

підлягають перегляду під час місій з валідації, включені в лабораторний інструмент (25). 

Загалом, оцінка лабораторії складається з чотирьох компонентів.  

[1] Управління якістю лабораторії. Це оцінка загальної організації та 

функціонування національної лабораторної програми з ВІЛ-інфекції/сифілісу. 

Відповідно до чинних керівництв ВООЗ щодо лабораторій, в рамках цієї процедури 

пропонується оцінювати лідерство та врядування, включаючи рамки політики, структуру 

та координацію, управління та контроль за лабораторною мережею для цілей ЛПМД. Крім 

того, проводиться оцінка надання послуг, що включає в себе організацію послуг, ролі та 

обов’язки, а також контроль якості (КЯ) тестування вагітних жінок на ВІЛ та сифіліс. До 

числа інших аспектів, що піддаються оцінці, належать управління ланцюгами поставок, 

зокрема наявність засобів та матеріалів для проведення тестування ВІЛ та сифіліс під час 

вагітності, переймів, пологів та після народження дитини, особливо у випадку грудного 

вигодовування.  

[2] Якість тестів. Це оцінка тестів на предмет їх прийнятності та експлуатаційних 

характеристик, що їх визначають міжнародні та національні організації – ВООЗ, 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією (ГФ) та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). 

Оцінка включає в себе такі сфери, як наявність національних алгоритмів тестування 

на ВІЛ та сифіліс, придатних для антенатальних тестів, та вибір достатньо дієвих 

тестів, що відповідають клінічним умовам країни, де надаються допологові послуги. 

[3] Якість тестування. Це оцінка компетентності персоналу в цілому за допомогою 

професійного ліцензування у якості технологів, чи належної підготовки інших 

медичних працівників, а також кваліфікації персоналу для проведення обраних тестів. 

[4] Управління лабораторними даними. Це оцінка управління інформацією в 

лабораторії з особливою увагою до функціонування лабораторної інформаційної 

системи для ЛПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу. 
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4.3 ОЦІНКА ПРОГРАМИ 

Компоненти програми, що стосуються стратегії ліквідації, включають комплексні послуги 

допологового догляду, програми тестування на ВІЛ та сифіліс, а також заходи з лікування та 

догляду за позитивними вагітними жінками, породіллям, їхніми новонародженими дітьми та 

партнерами-чоловіками. Щоб з’ясувати, наскільки достатніми є ці послуги за обсягом, 

доступністю та якістю в контексті цілей ЛПМД, ці елементи мають бути переглянуті у ході 

оцінок країни та регіону за допомогою інструменту оцінки програми (25).  

Для виконання валідації ЛПМД країни повинні надати докази, що високоякісні послуги з 

профілактики передачі ВІЛ-інфекції та сифілісу від матері до дитини надаються як у 

державному, так і в недержавному секторах охорони здоров'я. Країни мають підтвердити, що 

навіть у субнаціональних адміністративних одиницях з найнижчою результативністю 

докладаються зусилля для надання якісних послуг ППМД. Існує кілька способів визначення 

таких адміністративних одиниць. Наприклад, це можуть бути регіони країни (за визначенням 

національних чи регіональних груп з валідації), що демонструють погані результати за 

відповідними показниками охорони здоров'я, регіони з найвищим тягарем хвороб, регіони з 

великою кількістю маргіналізованого населення чи регіони, де не вдалося досягти деяких або 

всіх показників впливу і процесу. Країнам рекомендується співпрацювати з регіональним 

комітетом чи секретаріатом з валідації для визначення прийнятного процесу вибору 

адміністративної одиниці з найнижчою результативністю. Для здійснення валідації країна не 

повинна забезпечити виконання усіх цільових орієнтирів щодо ліквідації в усіх своїх 

субнаціональних одиницях; натомість країна має довести, що діяльність в таких одиницях 

була переглянута, і що для вирішення проблем регіонів з найнижчою результативністю 

вживаються значні зусилля. Ці зусилля мають включати охоплення бідних, віддалених або 

маргіналізованих верств населення, а також збір свідчень про те, що послуги ППМД доступні 

для населення, що ними користуються, і що їхню успішну діяльність можна підтримувати.  

 

4.4 ПРАВА ЛЮДИНИ, ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАД  

Ключовою вимогою для валідації країни на предмет ліквідації ПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу є 

реалізація втручань, спрямованих на досягнення цільових орієнтирів, у відповідності до 

міжнародних, регіональних та національних стандартів прав людини, із залученням жінок, які 

живуть з ВІЛ, та з урахуванням ґендерної рівності (25). Останнім часом чимало уваги 

приділяється елементам оцінки програм з протидії ВІЛ крізь призму захисту прав людини, 

просування ґендерної рівності та повного залучення спільнот жінок, які живуть з ВІЛ (30, 31). До 

них відносять наступні принципи, які є відображенням основ сексуального та репродуктивного 

здоров'я та основних прав усіх жінок, які мають бути ретельно вивчені для забезпечення ЛПМД 

ВІЛ-інфекції та сифілісу на основі правового підходу: 

[1] Декриміналізація передачі ВІЛ та/або сифілісу у законодавстві, в політиці та на 
практиці; 

[2] Забезпечення добровільного тестування та лікування ВІЛ-інфекції і сифілісу у 

законодавстві, в політиці та на практиці; 

[3] Забезпечення поінформованої згоди у законодавстві, в політиці та на практиці; 

[4] Забезпечення усунення примусової, підневільної та іншої недобровільної 

стерилізації, контрацепції та/або переривання вагітності у законодавстві, в політиці 

та на практиці; 

[5] Забезпечення конфіденційності та приватності медичної інформації та даних про ВІЛ у 

законодавстві, в політиці та на практиці; 

[6] Забезпечення ґендерної рівності та недискримінації у законодавстві, в політиці та на 
практиці; 



 

 

[7] Забезпечення підзвітності, залучення громад та участі людей, постраждалих 

внаслідок ВІЛ та представників інших ключових груп; 

[8] Забезпечення наявності, доступності, придатності та якості послуг у законодавстві, в 

політиці та на практиці; 

[9] Забезпечення доступу до правосуддя, засобів правового захисту та компенсації у 
законодавстві, в політиці та на практиці. 

 

Інструментарій та контрольний список для об’єктивної оцінки прав людини, ґендерної рівності 

та участі громадянського суспільства є доступним для використання у ході місій з валідації 

ЛПМД або сертифікації країн на Шляху до ліквідації (25). 

 

4.4.1 Людське, сексуальне та репродуктивне здоров’я і права 

Стандарти та засоби захисту прав людини у контексті програм з протидії ВІЛ включають в 

себе право на самостійність у прийнятті рішень, поінформовану згоду, повагу до 

приватності та конфіденційності і свободу від насильства, зловживань та примусу. ООН та 

регіональні правозахисні системи мають у своєму розпорядженні значну кількість правових 

інструментів, включаючи договори, конвенції, зауваження загального порядку, заключні 

зауваження та прецедентне право для захисту прав людини. До них відносять право на 

найвищий досяжний рівень здоров'я («право на здоров'я») для всіх без жодної 

дискримінації, у тому числі для жінок, дітей та осіб, які живуть з ВІЛ (31). На 

національному рівні конституція, закони про охорону здоров'я і права пацієнтів та інші 

правові інструменти повинні забезпечувати захист прав людини та ґендерну рівність. Усі 

жінки мають право на послуги СРЗ – вони мають бути загальнодоступними і вільними від 

дискримінації та осуду. Жінки, які живуть з ВІЛ, стикаються з унікальними проблемами 

сексуального та репродуктивного здоров'я, вирішення яких вимагає особливого 

планування, розробки та моніторингу програм (32). 

 

4.4.2 Ґендерна рівність 

Міркування щодо ґендерної рівності набувають особливої актуальності в контексті вертикальної 

передачі ВІЛ та сифілісу, адже ґендерні норми та практики здатні суттєво впливати на СРЗ, права 

жінок, а також на здоров'я їхніх дітей. Сприяння і забезпечення ґендерної рівності позитивно 

впливатиме на можливості жінок та дівчат отримувати необхідну інформацію та послуги, приймати 

самостійні рішення про власну сексуальність та репродуктивну функцію, а також захищати себе та 

інших від ВІЛ та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). 

 

4.4.3 Залучення громад 

Розширення участі людей, які живуть з ВІЛ (РУЛС) – це принцип, покликаний сприяти реалізації 

людських прав осіб, які живуть з ВІЛ, зокрема їхнього права на здоров'я та на участь у процесах 

прийняття рішень, що впливають на їхнє життя (10). У світі існує консенсус, що залучення 

людей, які живуть з ВІЛ, має чимало переваг, і що така участь має бути багатовимірною та 

включати процеси формування політики, розробку та впровадженні програм, адвокацію й 

надання послуг. Залучення та участь жінок, які живуть з ВІЛ, у формулюванні законодавства про 

охорону здоров'я, політики, програм та систем МіО, що впливають на їхні життя, призводить до 

кращих та більш ефективних програм і забезпечує отримання жінками з ВІЛ-інфекцією та 

сифілісом лікування, якого вони потребують для підтримки належного самопочуття і захисту 

їхніх дітей від інфікування. В результаті, залучення громад підтримує зусилля на шляху до 

ліквідації ПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу. 
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У більшості країн Африки на південь від Сахари поширеність ВІЛ серед матерів перевищує 2% 

(в деяких країнах – значно вище), а поширеність сифілісу - > 1%. Країни з високим тягарем ВІЛ-

інфекції, насамперед країни на південь від Сахари, не змогли досягти валідації ЛПМД, у першу 

чергу через значну поширеність ВІЛ серед вагітних жінок, в результаті якої коефіцієнт нових 

випадків ВІЛ серед дітей перевищує поріг у 50 випадків на 100 000 живонароджень навіть при 

досягненні показника ПМД нижче 5%. Аналогічним чином, країни з високим тягарем сифілісу 

(материнський сифіліс> 1%) не можуть досягти порогів ліквідації навіть за умов досягнення 

лікування матерів у 95%, оскільки кожна вагітність без лікування стає випадком вродженого 

сифілісу під епіднаглядом.  

Втім, багато країн з високим тягарем досягли неабиякого прогресу у запобіганні новим 

випадкам ВІЛ-інфекції та сифілісу у дітей. У деяких країнах впродовж останніх 5 років кількість 

нових випадків ВІЛ у дітей знизилася на більш ніж 80%, а кільком з них навіть вдалося досягти 

показника ПМД ВІЛ-інфекції < 5% (33). Проте завдяки успішному розширенню АРТ на ВІЛ-

позитивних вагітних жінок, що призводить до поліпшення стану здоров'я та фертильності 

жінок, які живуть з ВІЛ, рівень поширеності інфекції серед жінок дітородного віку, ймовірно 

залишатиметься стабільним у найближчому майбутньому.  

ВООЗ у співпраці з регіональним секретаріатом з валідації для Африки та за сприяння ГДКВ 

розробили набір критеріїв для визнання вражаючих досягнень країн з високим тягарем хвороб 

на Шляху до ліквідації. Цей підхід та визначальні критерії були розроблені у ході низки 

консультацій з багатьма країнами Африканського регіону, що відбулися наприкінці 2016 та на 

початку 2017 року. Країни обрали трирівневу систему, яка визнає етапи прогресу на Шляху до 

ліквідації. Кожний рівень вимагає дедалі більшого охоплення послугами вагітних жінок та 

поступового зменшення коефіцієнту випадків ВІЛ та/або сифілісу серед дітей на 100 000 

живонароджень (див. Врізку 7). Перехід до вищого рівня наближає країну до ліквідації ПМД.  

Країна, що прагне сертифікації у якості країни на Шляху до ліквідації, має пройти таку ж 

процедуру, що і країна, яка звертається за проведенням валідації ЛПМД. Кожна національна 

програма готує національний звіт та подає його у відповідне представництво ВООЗ у країні. 

Регіональний секретаріат з валідації визначає групу незалежних технічних експертів для 

допомоги у розгляді звіту та за потреби організовує місію для перевірки висновків. Окрім 

задоволення окремих критеріїв, країни-претенденти на Шляху до ліквідації повинні були 

досягти показників процесу протягом 2 років та показників впливу - протягом 1 року, а також 

показати, що проблеми субнаціональних адміністративних одиниць з низькою 

результативністю послуг ППМД (визначаються національною або регіональною групою з 

валідації) належним чином вирішуються, що країна має надійну лабораторну службу та 

високоякісну систему МіО. Крім того, програма повинна довести відповідність критеріям з 

точки зору дотримання прав людини, забезпечення ґендерної рівності та залучення 

громадянського суспільства до процесу. Місії для перевірки національного звіту мають 

використовувати ті ж самі програми, лабораторії, дані та правозахисні інструменти (25), що 

використовуються для місій з валідації ЛПМД. 

 
22 

5 ВИЗНАННЯ ПРОГРЕСУ НА ШЛЯХУ ДО 
ЛПМД У КРАЇНАХ З ВИСОКИМ 
ТЯГАРЕМ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА СИФІЛІСУ: 
ШЛЯХ ДО ЛІКВІДАЦІЇ 



 

 

                                           Критерії та процеси валідації: Ліквідація ПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу 

 

Врізка 7 описує показники впливу та процесу для досягнення кожного з трьох рівнів Шляху до 

ліквідації. Ці показники відображають показники повної валідації ЛПМД. При переході країни від 

«бронзового» до «срібного» та відповідно «золотого» рівня цільові орієнтири щодо досягнення 

кожного нового рівня відображають розширення охоплення послуг (показники процесу) та 

дедалі нижчі коефіцієнти випадків захворювання (показники впливу). 

 

Врізка 7 
Показники для сертифікації країни на Шляху до ліквідації ПМД ВІЛ-
інфекції та/або сифілісу (для країн з високою поширеністю) 

Поширеність ВІЛ серед матерів >2% 

Поширеність сифілісу серед матерів >1% 
 

 Показники процесу  Показники впливу 

ЗОЛОТИЙ 

РІВЕНЬ 

• Охоплення ДД (щонайменше 
одне відвідування) (ДД-1): 
≥95% 

• Охоплення вагітних жінок 
тестуванням на ВІЛ та/або 
сифілісом: ≥95% 

• Охоплення ВІЛ-позитивних 
вагітних жінок АРТ: ≥95% 

• Охоплення лікуванням вагітних 

жінок з серопозитивним 

сифілісом: ≥95% 

ВІЛ • Коефіцієнт ПМД ВІЛ-інфекції 

<2% серед жінок, які не годують 

груддю, АБО <5% серед жінок, 

які годують груддю 

• Коефіцієнт нових випадків 

інфікування дітей ВІЛ 

внаслідок ПМД ≤250 випадків 

на 100 000 живонароджень 

Сифіліс • Коефіцієнт випадків 

вродженого сифілісу (ВС) 

≤250 випадків на 100 000 

живонароджень 

СРІБНИЙ 

РІВЕНЬ 

• Охоплення ДД 

(щонайменше одне 

відвідування) (ДД-1) of 

≥90% 

Охоплення вагітних жінок 
тестуванням на ВІЛ та/або 
сифілісом: ≥90% 

• Охоплення ВІЛ-позитивних 

вагітних жінок АРТ: ≥90% 

• Охоплення лікуванням вагітних 

жінок з серопозитивним 

сифілісом: ≥90% 

ВІЛ • Коефіцієнт ПМД ВІЛ-

інфекції <2% серед жінок, 

які не годують груддю, АБО 

<5% серед жінок, які 

годують груддю 

• Коефіцієнт нових випадків 

інфікування дітей ВІЛ 

внаслідок ПМД ≤500 випадків 

на 100 000 живонароджень 

Сифіліс • Коефіцієнт випадків ВС ≤500 

випадків на 100 000 

живонароджень 

БРОНЗОВИ

Й РІВЕНЬ 

• Охоплення ДД 

(щонайменше одне 

відвідування) (ДД-1) 

≥90% 

Охоплення вагітних жінок 
тестуванням на ВІЛ та/або 
сифілісом: ≥90% 

• Охоплення ВІЛ-позитивних 

вагітних жінок АРТ: ≥90% 

• Охоплення лікуванням вагітних 

жінок з серопозитивним 

сифілісом: ≥90% 

ВІЛ • Коефіцієнт ПМД ВІЛ-інфекції 

<2% серед жінок, які не годують 

груддю, АБО <5% серед жінок, 

які годують груддю 

• Коефіцієнт нових випадків 

інфікування дітей ВІЛ 

внаслідок ПМД ≤750 випадків 

на 100 000 живонароджень 

Сифіліс • Коефіцієнт випадків ВС ≤750 

випадків на 100 000 

живонароджень 

Втручання задля досягнення цільових орієнтирів мають здійснюватися відповідно до 
принципів захисту прав людини, забезпечення ґендерної рівності та залучення громадянського 
суспільства у сертифікацію на всіх рівнях 
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Перед розгортанням процесу валідації ЛПМД (або сертифікації Шляху до ліквідації) , 

країни мають бути впевнені у своїй спроможності виконати глобальні мінімальні критерії, 

а також особливі регіональні вимоги. 

 

6.1 СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ КОМІТЕТІВ З ВАЛІДАЦІЇ 

6.1.1 Національний комітет з валідації (НКВ) 

Відповідальність за створення національного комітету з валідації (НКВ) та національної 

групи з валідації (НГВ) покладається на міністерство охорони здоров’я. НГВ є 

необов'язковим органом, що може збирати та аналізувати національні дані. НКВ та НГВ – 

це мультидисциплінарні команди, до складу яких входять різноманітні фахівці з різних 

служб та програм, зокрема ЗМД, ВІЛ, ІПСШ, лабораторії, системи здоров'я, 

нагляд/моніторинг, права людини, спільноти жінок, що живуть з ВІЛ та інші законно 

делеговані представники громадянського суспільства. НКВ координує збір та перевірку 

даних та готує національний звіт. 

Представництво ВООЗ в країні відіграє важливу роль у процесі валідації, слугуючи першою 

«точкою доступу» для національних зацікавлених сторін. У співпраці з іншими партнерами 

представництво ВООЗ надає технічну підтримку країні у процесі підготовки звітів, а також 

допомагає і виступає у якості посередника між НКВ та регіональним рівнем. 

6.1.2 Регіональний комітет з валідації (РКВ) 

РКВ скликається Регіональним директором ВООЗ; його головне завдання полягає у 

тому, щоб інформувати регіональний секретаріат про факт досягнення країною-

кандидатом регіональних цільових орієнтирів ЛПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу і 

рекомендувати її для проведення валідації. 

До кола обов’язків РКВ також входить: 

• Перегляд звітів ЛПМД від країн-кандидатів та підготовка попередньої оцінки 

стосовно їх відповідності регіональним та глобальним критеріям валідації 

ЛПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу; 

• Звернення до НКВ за додатковою інформацією чи уточненнями; 

• Координація з РГВ питань підтримки у процесі валідації країн; 

• Координація підготовки регіонального звіту з валідації для інформування 

національних та міжнародних партнерів про відповідність країни регіональним і 

глобальним критеріям для проведення валідації; та 

• Співпраця з глобальним та регіональним секретаріатами з валідації з метою 

моніторингу та підтримки валідації, у тому числі повторної оцінки показників 

впливу і процесу. 

6 ПРОЦЕС ВАЛІДАЦІЇ 

 
24 



 

 

                                                           Критерії та процеси валідації: Ліквідація ПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу 

 

6.1.3 Регіональна група з валідації (РГВ) 

• Головне завдання РГВ – повідомляти, чи змогла країна-кандидат успішно виконати 

критерії ЛПМД ВІЛ-інфекції та/або сифілісу і чи можна її рекомендувати для 

проведення валідації. РГВ вивчає звіти країн, робить інформаційні запити для 

уточнення чи отримання інформації, якої бракує у звіті і за потреби вимагає 

переробки звіту, а також бере участь у місіях з валідації. Окрім технічної 

експертизи та глибокого розуміння регіональних та національних особливостей, 

ключовим критерієм для членів РГВ є їхня здатність висловлювати незалежні та 

неупереджені думки. У разі виявлення зв’язків з програмами ЛПМД, що 

розглядаються, такий конфлікт інтересів вирішується шляхом відкликання 

конкретного експерта зі складу РГВ. Після скликання РГВ обирається його голова. 

Останній відповідає за проведення засідань та обговорень досягнення країною 

цілей ліквідації, а також за зовнішню та внутрішню комунікацію. Після 

завершення місії з валідації РГВ готує звіт, що подається на розгляд до РКВ, а 

потім – до глобального секретаріату ВООЗ.  

Інші обов’язки РГВ: 

• Перегляд звітів ЛПМД від країн-кандидатів та підготовка попередньої оцінки 

стосовно їх відповідності регіональним та глобальним критеріям валідації ЛПМД 

ВІЛ-інфекції та сифілісу; 

• Звернення до НКВ за додатковою інформацією чи уточненнями; 

• Координація з регіональним секретаріатом питань підтримки місій з валідації країн ; 

• Координація підготовки звіту з валідації для інформування національних та 

міжнародних партнерів про відповідність країни регіональним і глобальним 

мінімальним критеріям для проведення валідації; та 

• Співпраця з глобальним секретаріатом з валідації з метою моніторингу та 

підтримки валідації, у тому числі повторної оцінки показників впливу і процесу. 

 

6.1.4 Глобальний секретаріат 

На глобальному рівні секретаріат під керівництвом ВООЗ відповідає за координацію 

діяльності ГДКВ та за розробку керівництв та інструментів для валідації. Глобальний 

секретаріат офіційно сповіщає країну про валідацію ЛПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу, а також 

здійснює моніторинг та підтримання статусу валідації. 

 

6.1.5 Глобальний дорадчий комітет з валідації (ГДКВ) 

ГДКВ координується та підтримується ВООЗ на глобальному рівні. Цей експертний орган 

надає рекомендації ВООЗ стосовно стандартів, інструментів та процесів валідації. ГДКВ 

вивчає звіти про валідацію, що надаються РКВ чи РГВ, на предмет їх послідовності та 

відповідності мінімальним глобальним критеріям, а також готує незалежну експертну 

думку для ВООЗ стосовно валідації країн-кандидатів. Водночас за необхідності ГДКВ 

може надавати рекомендації країні з питань моніторингу та підтримання валідації.  
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6.2 ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТІВ З ВАЛІДАЦІЇ 

Роль секретаріатів з валідації на регіональному та глобальному рівнях полягає у здійсненні 

нагляду та наданні підтримки процесу валідації. Штаб-квартира ВООЗ та її регіональні бюро 

беруть на себе функції такого секретаріату, заручившись підтримкою ЮНЕЙДС, ЮНІСЕФ та 

Фондом народонаселення ООН (ЮНФПА). Секретаріат співпрацює з ключовими глобальними та 

регіональними партнерами, з іншими двосторонніми агенціями та організаціями-виконавцями, які 

опікуються програмами ППМД ВІЛ-інфекції та сифілісу. 

Після того, як країна самостійно перевірить досягнення всіх основних показників впливу та 

процесу і переконається у виконанні всіх інших умов для валідації, її міністерство охорони 

здоров'я подає до місцевого представництва ВООЗ запит на здійснення валідації або сертифікації у 

якості країни, що перебуває на Шляху до ліквідації, а потім скликає НКВ для оцінки національної 

програми та підготовки звіту. 

Національний звіт надсилається до регіонального офісу ВООЗ та розглядається відповідним РКВ – 

незалежною групою, сформованою регіональним секретаріатом з валідації (РСВ). У разі 

відсутності постійного РКВ, його функцію може виконувати ГДКВ, який і розглядає наданий звіт. 

РСВ або РКВ доручає команді з валідації місію з перевірки інформації, що міститься у звіті країни, 

за допомогою набору стандартизованих інструментів ЛПМД (25). На підставі цього аналізу, якщо 

РСВ встановлює прийнятність країни-кандидата для проведення валідації ЛПМД чи визначення її 

статусу на Шляху до ліквідації, національний звіт, а також звіт РГВ подаються у глобальний 

секретаріат для перевірки експертами ГДКВ (Рис. 1). 

6.3 КРОКИ У ПРОЦЕСІ ВАЛІДАЦІЇ 

Нижче описано кроки у процесі валідації ЛПМД (чи сертифікації на Шляху до ліквідації) на 

рівні країни, регіональному та на глобальному рівні. Вони схематично подаються на рис. 1 і 2 . 

[1] Міністерство охорони здоров’я країни-кандидата спрямовує до регіонального 

секретаріату лист із заявкою на валідацію ЛПМД. 

[2] Міністерство охорони здоров’я створює НКВ та НГВ (як опцію), які відповідатимуть за збір 

національних даних та підготовку національного звіту з валідації. 

Вказаний звіт має описувати базову структуру та функції національної програми, у т.ч. 

систему моніторингу та епіднагляду. 

[3] Регіональний комітет або регіональний секретаріат з валідації створює та скликає 
регіональну групу з валідації (РГВ): 

a. РГВ переглядає національний звіт та здійснює кабінетний аналіз даних, наданих 
країною. Ці дані повинні відповідати регіональним та глобальним мінімальним 
критеріям для валідації ЛПМД. 

b. РГВ вирішує, чи готова країна до глибинної оцінки та оціночного візиту групи у 

повному складі. 

c. Відвідування країни. Якщо країна-кандидат вважається готовою до валідації, РГВ 

узгоджує з національним міністерством охорони здоров’я, НГВ та регіональним 

секретаріатом відвідування країни та проведення глибинної оцінки з представленням 

короткої доповіді та переглядом отриманих висновків. 
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Рисунок 1 
Організація та ролі секретаріатів і комітетів з валідації 

 

Міністерство охорони здоров’я 
(МОЗ)/Національний комітет з валідації (НКВ) 

Ініціює процес валідації та готує національний звіт з 

валідації 

 
 
 

Регіональний секретаріат з валідації 
(Регіональне бюро ВООЗ) 

Створює, скликає та координує РКВ і РГВ; здійснює 

нагляд за регіональними і національними процесами 

валідації; підтримує зв’язок з НКВ, ГДКВ та 

глобальним секретаріатом; забезпечує узгодженість 

та відповідність національним, регіональним і 

глобальним критеріям валідації. Здійснює 

моніторинг підтримання валідації. 

Регіональний комітет з валідації (РКВ) 

Призначає РГВ для аналізу країн. Спільно з МОЗ 

створює НКВ. Переглядає національні звіти з 

валідації та забезпечує виконання регіональних і 

глобальних критеріїв. 

 
 

 
Глобальний секретаріат з валідації (Штаб-
квартира ВООЗ) 

Координує діяльність ГДКВ та регіональних 

секретаріатів. Офіційно повідомляє країни про 

валідацію ЛПМД і здійснює моніторинг підтримання 

валідації. Відстежує показники впливу та процесу 

відповідно до змін в епідемії. Остаточно затверджує 

валідацію ЛПМД ВІЛ/та/або сифілісу в окремій країні. 

Глобальний дорадчий комітет з валідації 
(ГДКВ) 

Здійснює огляд регіонального звіту з валідації для 

забезпечення послідовності та відповідності 

мінімальним глобальним критеріям. Надає рекомендації 

ВООЗ щодо валідації в країні. Аналізує усі інші питання 

підтримання валідації, що їх порушив глобальний 

секретаріат. 

Національна 

група з 

валідації (НГВ) 

Необов’язкова 

структура, що 

збирає та аналізує 

дані для 

національного 

звіту з валідації. Цю 

функцію може 

виконувати НКВ 

 
 
 

 
Регіональна 

група з 

валідації (РГВ) 

Аналізує 

національні 

дані, проводить 

візити у зв’язку 

з валідацією за 

участі НГВ, 

готує 

регіональний 

звіт з валідації 

для розгляду 

експертами 

ГДКВ. 

 
27 



 

 

 Критерії та процеси валідації: Ліквідація ПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу 

 
 
 

Рисунок 2 
Резюме процедур щодо ЛПМД ВІЛ-інфекції та/або сифілісу 

 

 
 

Заходи в 
країні, що 
передують 
валідації 

• МОЗ подає в регіональний секретаріат запит на валідацію. 

• МОЗ та РКВ спільно створюють НКВ. 

• НКВ вирішує питання створення НГВ. 

• НКВ (або НГВ) збирає, оцінює та узагальнює дані для 

національного звіту з валідації. 

• НКВ переглядає національний звіт та передає його в РКВ. 

 

 
 

Валідація в 
країні 

• РКВ чи РСВ обирає РГВ для кожної країни. 

• РГВ переглядає національний звіт з валідації. 

• РГВ та НГВ відвідують країну для валідації та 

проводять інтерв’ю з ключовими сторонами. 

• РГВ готує та подає в регіональний секретаріат 

регіональний звіт з валідації. 

 

 
 

Валідація 
на 
регіональн
ому рівні 

• Регіональний секретаріат скликає РКВ. 

• РКВ переглядає національний звіт на предмет відповідності 

мінімальним регіональним і глобальним критеріям. 

• У разі затвердження, РКВ готує та подає в глобальний 

секретаріат регіональний звіт з валідації. 

• Якщо звіт не затверджено, РКВ інформує про це 

НКВ та надає чіткі рекомендації. 
 

 
 

Валідація 
на 
глобально
му рівні 

• Глобальний секретаріат скликає ГДКВ. 

• ГДКВ переглядає регіональний звіт з валідації на 

предмет відповідності мінімальним глобальним 

критеріям. 

• ГДКВ інформує ВООЗ про валідацію та надає рекомендації 

щодо країни. 

 
 

 
 

Офіційна 
валідація 

• Глобальний секретаріат спрямовує листа, офіційно 

інформуючи країну-кандидата про її статус валідації, 

та надає рекомендації щодо подальших дій для 

підтримання статусу валідації. 

 
 

 

 
Підтримання 
валідації 

 
• Глобальний секретаріат та ГДКВ відстежують 

підтримання показників валідації за допомогою 

існуючих систем щорічної глобальної звітності. 

• Глобальний секретаріат інформує РКВ про будь-

які виявлені проблеми в контексті майбутніх 

заходів і проведення глибинної оцінки. 

 
28 



 

 

                                                             Критерії та процеси валідації: Ліквідація ПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу 

 

[4] Метою оціночного візиту членів РГВ в країну є виконання наступних завдань: 

a. Проаналізувати та підтвердити показники процесу і впливу; 

b. Провести глибинний огляд джерел даних та звітів; опитати представників 

ключових програм; 

c. Оцінити організацію системи епіднагляду та моніторингу на предмет повноти, 

якості та репрезентативності даних; 

d. Оцінити лабораторну систему на предмет належних механізмів контролю та 

забезпечення якості, а також існування адекватної лабораторної мережі для 

забезпечення основних послуг; 

e. Підтвердити виконання регіональних та глобальних вимог щодо валідації 

ЛПМД з дотримання прав людини; 

f. Оцінити показники та цільові орієнтири на предмет надійності та цілісності даних; 

g. Оцінити визначення випадків захворювання та алгоритмів діагностики для 

підтвердження надійності даних (цифр), що надаються; 

h. Оцінити систему моніторингу та епіднагляду за «стандартом валідації», 

зокрема, забезпечення національного охоплення (державного та приватного 

секторів охорони здоров’я) і її достатньої чутливості для виявлення 

переважної більшості випадків вертикальної передачі ВІЛ-інфекції та/або 

сифілісу; 

i. Оцінити якість, повноту та репрезентативність даних за кожним з 

глобальних показників впливу і процесу; 

j. Надати попередній звіт з ключовими висновками на розгляд РКВ; 

k. Підготувати остаточний варіант звіту РГВ. 

 
[5] Звіт РГВ через РКВ подається до глобального секретаріату у ВООЗ. Після цього 

звіт надсилають у ГДКВ, який планує перегляд з валідації (Webex чи нарада). 

ГДКВ, який відповідає за аналіз звіту РГВ, інформує ВООЗ про те, чи країна-

кандидат досягла ліквідації і може бути рекомендована для проведення 

валідації. 

[6] Офіційна валідація. Глобальний секретаріат (штаб-квартира ВООЗ) готує 

листа, у якому визнає досягнення країни-кандидата щодо валідації ЛПМД ВІЛ-

інфекції та/або сифілісу і надає рекомендації щодо подальших заходів для 

підтримання статусу валідації. 

Відповідний лист або сертифікат надається Генеральним директором ВООЗ. 
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7.1 НЕЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ ВАГІТНИХ ЖІНОК З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ ТА/АБО 
СИФІЛІСОМ 

В країнах з невеликою чисельністю населення та малою кількістю вагітних жінок з ВІЛ-інфекцією 

та/або сифілісом на рік, національні та регіональні комітети з валідації можуть використовувати 

альтернативні стратегії для оцінки рівня ПМД та коефіцієнта захворювання населення. Глибинний 

огляд кожного випадку захворювання у матері його наслідків для дитини має узагальнюватися у 

стандартному форматі рядкового списку (line listing) або резюме випадку. Для отримання більш-

менш достовірних оцінок ПМД та кількості випадків, слід включити дані за попередні 4 роки. 

Клінічний огляд повинен містити оцінку лікування матері, результати для немовляти, соціальні 

проблеми, а у разі інфікування дитини – факт забезпечення програмою усіх необхідних заходів 

для запобігання інфекції. 

Якщо існує документальне підтвердження застосування усіх відповідних заходів ППМД, але 

передача вірусу все одно мала місце, такий випадок не «зараховуються» до досягнень країни у 

сфері ЛПМД. У такому разі двом членам ГДКВ буде запропоновано здійснити незалежний аналіз 

випадку, подати його на обговорення ГДКВ та сформулювати остаточне рішення. Наприклад: 

вагітна жінка не дотримується режиму лікування, незважаючи на належні зусилля програми 

ініціювати та підтримувати лікування (мати вирішила не приймати АРВ-препарати); вагітна жінка 

вибула з-під спостереження через виїзд з країни; або вагітна жінка, яка нещодавно переїхала до 

країни, вперше потрапила у поле зору лише напередодні пологів. Необхідно також здійснити 

індивідуальний аналіз випадків вродженого сифілісу, щоб оцінити використання послідовних та 

правильних визначень випадків. Це має стати пріоритетом у ситуаціях, коли недостатня або 

надмірна діагностика випадків може вплинути на кількість випадків захворювання. 

Таким чином, звіт країни повинен містити розділ з указанням кількості немовлят, які піддавалися 

впливу інфекції, числа інфікованих / неінфікованих дітей і дітей з невідомим статусом, а також 

конкретними кейсами кожного з них, включаючи документальні свідчення про тестування, 

лікування та його дотримання матір’ю, статус грудного вигодовування та визначення кінцевого 

результату для дитини. Ці дані повинні бути підтверджені групою валідації під час місії. 

 

7.2 ТИМЧАСОВІ, МАРГІНАЛІЗОВАНІ ТА ВРАЗЛИВІ ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ  

Багато – якщо не більшість – країн стикаються з проблемами, пов'язаними із наданням медичних 

послуг представникам тимчасових, маргіналізованих та уразливих груп населення, включаючи 

мігрантів, внутрішньо переміщених осіб, іммігрантів, осіб без громадянства та корінних народів 

/ аборигенів. Жінки, які належать до цих груп та їхні партнери можуть наражатися на 

підвищений ризик інфікування ВІЛ або сифілісом, маючи при цьому більш обмежений доступ до 

медичної допомоги. Відсоток жінок з вразливих груп серед вагітних, які не отримували 

антенатального догляду або звернулися за ним із запізненням, може бути надміру високим. Їх 

подальший супровід може бути ускладненим, а доступність для охоплення та підтримання 

контактів – обмеженою. Деякі з них можуть просто виїхати з країни під час вагітності або відразу 

після пологів. 

7 КЕРІВНИЦТВО ЩОДО ОСОБЛИВИХ 
ОБСТАВИН / ОСОБЛИВИХ ГРУП 
НАСЕЛЕННЯ 
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Національний звіт повинен ідентифікувати ці вразливі групи, описати їхню актуальність для 

епідеміології ВІЛ та сифілісу в країні, описати політику щодо послуг ЛПМД для цих груп 

(насамперед вагітних жінок та тих, хто годує груддю), та описати зусилля програми, 

спрямовані на вирішення питання їх доступу до медичних послуг. Окрім мігрантів, країні 

також потрібно повідомити про незареєстрованих іммігрантів / мешканців без громадянства з 

точки зору доступу та послуг. В принципі, ВООЗ визнає, що країни несуть обов’язок 

підтримувати та захищати здоров'я всіх людей у межах своїх кордонів, включаючи легальних 

та нелегальних мігрантів й іммігрантів. Показники охоплення послугами мігрантів, іммігрантів 

та інших вразливих груп можуть бути нижчими, проте країна має продемонструвати зусилля, 

спрямовані на усунення прогалин та поліпшення охоплення. Аналогічно до принципу надання 

рівноправних послуг в субнаціональних одиницях з низькою результативністю, країна повинна 

надати свідчення справедливого надання послуг ЛПМД й представникам тимчасових, 

маргіналізованих та уразливих груп населення. 

 

7.3 ВИБІР ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТИРІВ ПМД: ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ 
ПРОТИ ІНШИХ СПОСОБІВ ГОДУВАННЯ 

Цільові показники щодо ПМД ВІЛ-інфекції для будь-якої країни, що подає заявку на 

валідацію, повинні враховувати національну політику і практики грудного вигодовування 

(або відмови від нього) серед ВІЛ-позитивних матерів. Звіт країни має містити 

інформацію про національну політику та протоколи грудного вигодовування, у т.ч. період 

впровадження та ступінь дотримання цієї політики. Групи з валідації оцінюють та 

перевіряють цю інформацію під час візиту в країну. Звіт про програму допологового 

догляду має описувати доступні для жінок варіанти, наявність консультацій про ризики 

та переваги грудного вигодовування з АРТ та без неї, а також спосіб, у який 

забезпечується їхня поінформована та самостійна згода. Звіт повинен надавати дані 

тестування на визначення «остаточного статусу» (за допомогою ПЛР чи інших тестів на 

ампліфікацію нуклеїнових кислот) у віці 6 тижнів для немовлят, які піддавалися впливу 

ВІЛ-інфекції та не годувалися груддю, і у віці 18 місяців (або через 3 місяці після  

завершення грудного годування) для немовлят, які піддавалися впливу ВІЛ-інфекції та 

отримували грудне вигодовування, що дозволить виявити та зафіксувати усіх 

інфікованих дітей. Країни, де в таких ситуаціях не заохочується грудне вигодовування, 

все одно повинні враховувати особистий вибір кожної матері щодо способу годування 

дитини і застосовувати відповідні методи клінічного супроводу:  

• Щодо немовлят, які не годувалися груддю, необхідно надати додаткову інформацію для 

перевірки даних про остаточний статус в 6-тижневому віці (наприклад, дані про 

антитіла у підгрупі в 18-місячному віці). 

• Щодо немовлят на грудному вигодовуванні можна застосувати поєднання 

програмних даних і моделювання, що має включати в себе тестування РДН 

(наприклад, ПЛР у 6 тижнів з можливим аналізом при народження) та підсумкове 

тестування на антитіла у 18 місяців (або через 3 місяці після припинення грудного 

вигодовування). 
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7.4 ОЦІНКА ОХОПЛЕННЯ ДОПОЛОГОВИМИ ПОСЛУГАМИ ЛПМД В 
НЕДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 

Окрім медичних послуг, що їх пропонує держава, послуги ППМД в рамках допологового 

(антенатального) догляду можуть надаватися приватними та неурядовими структурами, 

релігійними організаціями, виправними установами тощо. У деяких країнах вагітні жінки 

нерідко звертаються за послугами антенатальнго догляду та/або допомогою при пологах до 

закладів як державного, так і недержавного сектору. Хоча іноді доволі складно фіксувати дані 

за межами державного сектору або належним чином враховувати жінок, які користуються 

послугами як державного, так і приватного секторів, очікується, що охоплення послугами для 

показників процесу ЛПМД досягне цільових орієнтирів в обох секторах, а дані про ефективність 

цих показників послуг будуть доступними для груп з валідації з метою їх оцінювання.  Оцінка 

послуг ЛПМД в приватному секторі (тобто поза межами громадських установ), включаючи 

антенатальний догляд, тестування на ВІЛ і сифіліс, а також лікування з урахуванням 

доступності, способу надання та плати, а також їх порівняння з послугами державного сектору, 

стануть елементом оцінки програми. 
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В країнах, що завершити валідацію щодо досягнення цілей ліквідації, або були 

сертифіковані як країни, що перебувають на Шляху до ліквідації, показники підтримання 

валідації повторно оцінюються кожні два роки. З метою збереження цього статусу рівні 

охоплення послугами ЛПМД (показники процесу) та критерії впливу мають залишатися на 

однаковому рівні. Країнам, які зазнають невдачі в підтриманні необхідної 

результативності показників послуг та впливу на рівні ЛПМД, або яким не вдається 

належним чином забезпечувати людські, сексуальні або репродуктивні права жінок, 

можуть втратити свій статус валідації. 

Очікується, що країни подаватимуть звіти про підтримання валідації кожні два роки після 

первинної валідації. Ці звіти мають подаватися через РКВ на розгляд ГДКВ, а глобальний 

секретаріат перевіряє і підтверджує статус валідації. 

Досвід інших програм з ліквідації чи викорінення хвороб (поліомієліт, правець у матерів 

та новонароджених, малярія тощо) показав, що для підтримання такої ліквідації країнам 

потрібні комплексні системи моніторингу та епіднагляду (у тому числі серед уразливих 

та ключових груп з ризиком інфікування ВІЛ та ІПСШ). Такі потужні системи стеження 

дозволяють надавати точні дані про охоплення втручань та оперативно виявляти зміни у 

тенденціях передачі хвороб. Що стосується ПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу, то ці системи 

забезпечують постійний моніторинг поширеності захворювань у вагітних жінок та 

охоплення й ефективності лікування. 

Глобальний секретаріат вестиме список країн, що здійснили валідацію та продовжують 

задовольняти критерії і стандарті валідації з плином часу. Країна може втратити свій 

статус у разі скорочення охоплення послуг або перевищення показниками впливу 

(наприклад, коефіцієнт ПМД) глобальних цільових орієнтирів валідації.  

Щоб утримати статус валідації, дані мають передаватися через глобальні  механізми 

звітності, як-от система Глобального моніторингу СНІДу ЮНЕЙДС (GAM). Не зафіксовані в 

GAM показники передаються безпосередньо у представництво ВООЗ в країні. 

Напередодні проведення оцінки підтримання валідації країнам необхідно буде підготувати 

звіт, що має містити таблиці даних за цільовими орієнтирами валідації (показники процесу 

та впливу на попередні 2 роки). Якщо йдеться про невеликі за населенням країни з 

незначною кількістю вагітних жінок з ВІЛ-інфекцією та/або сифілісом на рік, то для оцінки 

підтримання валідації можна використати накопичені дані за 4 роки. Повторній оцінці також 

підлягають права людини, ґендерна рівність та залучення громадянського суспільства, і до 

звіту включають дані станом на сьогодні – це дозволяє переконатися у тому, що з моменту 

останньої валідації не відбулося суттєвих порушень чи законодавчих змін стосовно цього 

компоненту валідації. Звіти про підтримання також повинні містити оновлені дані про 

виконання програмних, інформаційних, лабораторних чи правозахисних рекомендацій, що їх 

підготував ГДКВ під час валідації. Звіти надсилаються в регіональний секретаріат з 

валідації, де їх буде переглянуто. За відсутності проблем з дотриманням критеріїв валідації 

звіти передають далі в РКВ (якщо є) і в ГДКВ на остаточний розгляд. 

8 ПІДТРИМАННЯ ВАЛІДАЦІЇ 
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Додаток A. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ЗВІТІВ З ВАЛІДАЦІЇ 

[1] Виконавче резюме 

[2] Інформація про країну 

• Географія 

• Демографія 

• Основні показники охорони здоров’я, включаючи ЗМД 

• Короткий опис НГВ та цілей перегляду 

• Епідеміологічний профіль ВІЛ-інфекції та/або сифілісу: тенденції 

поширеності та захворюваності серед загального населення та в  жіночих 

консультаціях 

• Тенденції поширеності ВІЛ-інфекції та сифілісу серед загального населення, за 
віковими групами та статтю 

• Тенденції поширеності ВІЛ-інфекції та сифілісу в антенатальній групі, за віком 

• Шляхи та чинники передачі ВІЛ-інфекції 

• Інша інформація, наприклад, тенденції та показники вагітності; загальна поширеність 
ВІЛ та сифілісу 

• Тенденції мертвонароджень та їхні чинники 

[3] Опис елементів систем охорони здоров’я в країні. Детальна інформація про 

• Медичні послуги в провінціях та районах; 

• Медичні потреби та доступність послуг для тимчасового населення – 

внутрішньо переміщених осіб та осіб без громадянства, біженців, 

трудових мігрантів, іммігрантів та інших маргіналізованих груп; 

• Лабораторні послуги (ЗМД, ВІЛ, планування сім’ї; державні та приватні); 

• Визначення випадків, що використовується для (i) діагностики ВІЛ-інфекції у дорослих і 
дітей, (ii) виявлення вродженого сифілісу, (iii) діагностики сифілісу у дорослих. 

[4] Методологія та застосування інструментів і контрольних списків для оцінки ключових 
напрямків: 

• Перевірка даних та оцінювання впливу, включаючи джерела даних, моделювання і 

тріангуляцію; 

• Оцінка програм і послуг; 

• Лабораторні дослідження, у т.ч. ЗОЯ, тестування вагітних жінок на ВІЛ та сифіліс, 
РДН; 

• Оцінка прав людини, ґендерної рівності та залучення громадянського суспільства. 

[5] Обмеження методів оцінки 

[6] Головні висновки 

• Національний контекст / умови для оцінювання програми ЛПМД 
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• Звіт про ключові показники ліквідації. Які системи та джерела даних 

використовувалися для отримання даних процесу і результатів ЛПМД? 

• Загальні досягнення – національний та субнаціональний рівень 

• Оцінка переваг (можливостей) для підтримання ЛПМД 

• Потенціальні ризики для підтримання ЛПМД. 

[7] Дайте опис наступного : 

• Національна програма та політика ЛПМД ВІЛ-інфекції 

• Національна програма та політика ЛПМД сифілісу 

• Національна політика грудного вигодовування (загальна та щодо ВІЛ-

позитивних жінок). Варіанти вибору для жінок, консультації про ризики та 

переваги грудного вигодовування з та без молочних сумішей. Чи пропонують 

ВІЛ-позитивним жінкам загальну АРТ протягом усього життя? 

• Чи пропонують жінкам, які живуть з ВІЛ, загальну АРТ протягом усього життя? 

Свідчення про утримання в лікуванні. 

• Статус послуг ЛПМД 

– Який відсоток антенатальних послуг та допомоги під час пологів є 

державним? Приватним? Чим відрізняються ці послуги у кожному з секторів? 

• Рівність і справедливість послуг ЛПМД 

– Чи залучаються жінки, які живуть з ВІЛ, до процесів національного 

планування та оцінки послуг ЛПМД? 

– Чи існують в країні закони і політика примусового тестування і лікування ВІЛ-інфекції 
та сифілісу? 

– Чи існують в країні закони і політика, що криміналізують передачу ВІЛ-інфекції? 

– Чи вирішується в закладах проблема стигми? 

– Чи надходять звіти про порушення прав людини, а саме інформація про 

примусові тестування, примусові заходи контролю народжуваності/стерилізації, 

примусові переривання вагітності? Чи існують правові механізми виявлення та 

реагування на такі порушення? 

• Системність досягнень на різних географічних територіях 

– Як визначаються субнаціональні одиниці з найнижчою результативністю? 

– Надати конкретні показники цієї субнаціональної одиниці з найнижчою 
результативністю  

– Якщо показники цієї субнаціональної одиниці не відповідають критеріям 

валідації, то що свідчить про активні зусилля програм, спрямовані на 

подолання цих проблем (усунення нерівності)? 

• Повнота та репрезентативність даних, використаних в показниках ЛПМД 

– Як визначаються показники охоплення та впливу? Для моделювання надійності 

щорічного показника впливу ВІЛ та сифілісу мають використовуватися 

програмні дані. 

• Опис вхідних даних для будь-яких оцінок показників впливу ЛПМД ВІЛ-

інфекції та сифілісу, включаючи способи вимірювання цих даних для 

забезпечення їх популяційного рівня. 

 
Окрім зазначених компонентів звіту, існує низка обов’язкових для заповнення таблиць. 

Див. форми національного та регіонального звітів з валідації (25). 



 

 

                                                                Критерії та процеси валідації: Ліквідація ПМД ВІЛ-інфекції та сифілісу 

 

Додаток B. ПОКАЗНИКИ НА ПІДТРИМКУ ВАЛІДАЦІЇ ЛПМД ВІЛ-
ІНФЕКЦІЇ ТА/АБО СИФІЛІСУ 

 
Показники 

1. Спільні показники 

1.1 ДД 1—Відсоток вагітних жінок, які відвідали жіночу консультацію 
щонайменше один раз 

1.2 ДД 4— Відсоток вагітних жінок, які відвідали жіночу консультацію 
щонайменше чотири рази 

1.3 Відсоток вагітних жінок, які вперше відвідали жіночу консультацію на 
ранньому етапі (перший чи другий триместр вагітності) 

2. Вроджений сифіліс 

Показники впливу 

2.1 Коефіцієнт вродженого сифілісу 

2.2 Коефіцієнт мертвонароджень 

2.3 Відсоток мертвонароджень, які були зумовлені материнським сифілісом 

Інші програмні показники 

2.4 Відсоток одержувачів ДД, які пройшли щонайменше одне тестування на 
сифіліс 

2.5 Відсоток одержувачів ДД, які пройшли тестування на сифіліс 

• Під час першого візиту 

• Під час першого триместру вагітності 

• В будь-який момент під час вагітності 

2.6 Відсоток одержувачів ДД з серопозитивним сифілісом 

2.7 Відсоток одержувачів ДД з серопозитивним сифілісом, яким надається 
належне лікування 

2.8 Відсоток немовлят, народжених жінками з серопозитивним сифілісом, які 

отримують належне лікування 

2.9 Оціночний відсоток усіх вагітних жінок з серопозитивним сифілісом, які 

отримують лікування до 24 тижня вагітності 

2.10 Країна має національну політику подолання вродженого сифілісу (Так/Ні)  

2.11 Відсоток одержувачів ДД з серопозитивним сифілісом, чиї партнери 

отримують належне лікування 

2.12 Відсоток клінік ДД (жіночих консультацій), що регулярно проводять 
тестування на сифіліс 

2.13 Відсоток клінік, які впродовж останніх 6 місяців стикнулися з дефіцитом 

матеріалів для тестування на сифіліс 

2.14 Відсоток клінік, які впродовж останніх 6 місяців стикнулися з дефіцитом запасу 

бензатин пеніциліну 
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Додаток B. ПОКАЗНИКИ НА ПІДТРИМКУ ВАЛІДАЦІЇ ЛПМД ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА/АБО 
СИФІЛІСУ (продовження) 

 

Показники 

3. ВІЛ-інфекція 

Показники впливу 

3.1 • Кількість нових випадків інфікування дітей ВІЛ 

• Коефіцієнт нових випадків інфікування дітей ВІЛ внаслідок ПМД на 100 000 
живонароджень 

3.2 ПМД (демографічний показник на основі остаточного інфекційного статусу) 

Інші програмні показники 

3.3 Нові випадки ВІЛ-інфекції серед жінок віком від 15 до 49 років 

3.4 Незадоволена потреба у плануванні сім’ї (всі жінки) 

3.5 Незадоволена потреба у плануванні сім’ї (ВІЛ-позитивні жінки) 

3.6 Відсоток вагітних жінок, які знають про свій ВІЛ-статус 

3.7 Відсоток вагітних жінок – одержувачів ДД, чиї статеві партнери пройшли 

тестування на ВІЛ протягом останніх 12 місяців 

3.8 Сероконверсія під час вагітності та в післяпологовий період 

3.9 Відсоток ВІЛ-позитивних вагітних жінок, які отримують АРВ-препарати для 

зниження ПМД, за схемами АРТ 

3.10 Відсоток дітей, які народилися у ВІЛ-позитивних жінок і піддавалися 

АРВ-профілактиці протягом перших 6 тижнів для попередження ПМД  

3.11 Відсоток дітей, які народилися у ВІЛ-позитивних жінок і отримують АРВ-

препарати для зменшення ризику передачі ВІЛ під час грудного вигодовування 

3.12 Відсоток дітей, які народилися у ВІЛ-позитивних жінок і проходили 

вірусологічний тест на ВІЛ в межах 2 місяців після народження  

3.13 Відсоток дітей, які народилися у ВІЛ-позитивних жінок і розпочали 

профілактичне лікування котримоксазолод в межах 2 місяців після народження  

3.14 Відсоток вагітних жінок (та жінок, які годують груддю дітей, що піддавалися 

впливу ВІЛ-інфекції), які, як відомо, залишаються живими і продовжують 

лікування через 12 місяців після початку АРТ. 

3.15 Результати для вікової когорти 12-місячних дітей, які піддавалися впливу ВІЛ-

інфекції (в умовах, де національні рекомендації підтримують грудне 

вигодовування немовлят, що піддавалися впливу ВІЛ) 

3.16 Наявність медичних закладів 

• Кількість та відсоток медичних закладів, що надають послуги ДД 

• Кількість та відсоток медичних закладів, що надають послуги ДД, а 

також пропонують АРТ 

• Кількість та відсоток медичних закладів, що пропонують АРТ для дітей 

• Відсоток медичних закладів, що пропонують вірусологічні тести 

(наприклад, ПЛР) для діагностики ВІЛ-інфекції у немовлят на місці чи 

методом сухої краплини крові  
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