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 Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією,  

курсом мікробіології, імунології і вірусології 

 

Вивчення теми ВІЛ-інфекції є надзвичайно актуальним питанням післядипломної 

підготовки лікарів будь-якої спеціальності, у тому числі іноземних резидентів.   

Мета дослідження. Оцінити поінформованість іноземних студентів-медиків щодо 

проблеми ВІЛ/СНІДу, а також провести аналіз ступеня лояльності майбутніх медичних 

працівників до ВІЛ-інфікованих осіб, спираючись на суб'єктивну точку зору респондентів, 

задля визначення пріоритетів викладання теми ВІЛ-інфекція/СНІД на етапі післядипломної 

освіти.  

Для виконання поставлених завдань була розроблена анкета з 29 питань, кожен з яких 

містив від 3 до 6 варіантів відповідей. Питання анкети стосувалися етіології, патогенезу, 

діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції. Дослідження проводилося анонімно та 

конфіденційно серед іноземних студентів 5, 6 курсів медичного інституту СумДУ. 

Результати. Проведено анкетування 34 студентів іноземців у віці від 21 до 31 року, 

середній вік склав (26±2,4) роки, серед яких було 24 (70,6 %) чоловіки і 10 (29,4 %) жінок з 

Танзанії, Кенії, Нігерії, Індії, Замбії, Сирії, Єгипту, Камеруну, Малайзії, Судану і Руанди. 

Переважна більшість анкетованих надали правильні відповіді на питання про джерела і 

шляхи зараження ВІЛ-інфекцією, патогенез, методи діагностики та лікування захворювання. 

Некоректні відповіді про дії при контакті з потенційно небезпечним біологічним матеріалом 

були зафіксовані у 7 (20,5 %) студентів. Звертає увагу, що 8,8 % респондентів вказали на 

необхідність ізоляції ВІЛ-позитивних осіб в суспільстві, що свідчить про наявність стигми по 

відношенню до людей, що живуть з ВІЛ серед майбутніх медичних працівників. 

Висновки. Іноземні студенти-медики є поінформованої групою з питань ВІЛ-

інфекції/СНІДу. Зафіксовано високий рівень знань з питань етіології, патогенезу 

захворювання, механізмів і шляхів зараження. Поряд з цим, необхідно посилити контроль 

знань іноземних резидентів на етапі післядипломної освіти щодо дій медичного персоналу 

при аварійних ситуаціях із зараженим біологічним матеріалом, приділяти більшу увагу 

біоетичним питанням, у тому числі про неприпустимість стигми та дискримінації ВІЛ-

інфікованих осіб у суспільстві. 

 


