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Резюме дослідження
Мета і організаторки

В рамках розвитку в Україні ініціативи
AHF «Дівчата діють» благодійна жіноча організація «Позитивні жінки»
організувала та провела унікальне
дослідження «Особисті та соціальні
аспекти життя і потреби ВІЛ-позитивних дівчат віком 14–18 років в
Україні» у співпраці з Фундацією АнтиСНІД-США в Україні (AHF-Ukraine).
Ініціатива «Дівчата діють», очолювана
дівчатами, виховує лідерство та впевненість у дівчаток та молодих жінок
для підтримки одна одної, зміцнення
основних життєвих навичок та розвитку активізму.

Учасниці

Дослідженням охоплено 250 дівчат,
які живуть з ВІЛ, з 14 областей України
та міста Києва. Водночас найбільша
кількість респонденток проживає у
Дніпропетровській (30%), Одеській

Формат

Дослідження є унікальним, бо вперше в Україні воно організовано та
проводиться самими жінками, яких
торкнулась епідемія ВІЛ у співпраці з
ВІЛ-позитивними дівчатами підліткового віку. Після опитуванням (з використовуванням напівструктурованої
анкети) проведені глибинні інтерв’ю.
Зібрано 15 життєвих історій дівчат, які
живуть з ВІЛ. Анкета є адаптованим
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Дослідниці мали на меті з’ясувати
особистий та соціальний контекст
життя ВІЛ-позитивних дівчат віком
14–18 років в Україні щодо освіти та
самореалізації, авторитетів та каналів
комунікації, життя з ВІЛ, сексуального
і репродуктивного здоров’я, прав людини та психічного здоров’я. Висновки дослідження допомогли сформувати уявлення про потреби та проблеми, з якими стикаються ВІЛ-позитивні дівчата в Україні.

(17%) та Київській (10%) областях,
а також місті Києві (6%). Всі опитані належать до вікової групи 14–18 років.
Дослідження проводилося в період
грудень 2019 року – лютий 2020 року.
варіантом інструменту міжнародного
опитування Salamander Trust за подібної проблематики і використовувалась для досліджень серед дорослих
жінок, що, в свою чергу, створює підґрунтя для порівняльного аналізу отриманих даних. Дизайн та результати
анкетування і консультацій підтверджені Національною Референтною
групою дівчат, які живуть з ВІЛ.

Результати

здатна правильно назвати АРВ-ліки,
які приймає; 61% дівчат не пам’ятає
або не знає склад АРВ-терапії, яку
приймає кожного дня. 14% ВІЛ-позитивних дівчат на момент дослідження
мали одного/у сексуального/у партнера/ку, який/а не має ВІЛ тобто складали дискордантні пари. Доступ до
інформації про ІПСШ, безпечний секс,
використання презервативів та протизаплідних засобів у дівчат, які живуть з ВІЛ, значно нижче порівняно з
ВІЛ-позитивними жінками (57% у дівчат проти 91% у жінок). Тільки кожна
п'ята дівчина (21%) зазначила, що відмінно або добре орієнтується в питаннях сексуальної освіти.

В звіті представлені результати та висновки опитування дівчат, які живуть з
ВІЛ, факти з життя ВІЛ-позитивних дівчат щодо досвіду отримання послуг,
дотримання або порушення їхніх
прав. Зокрема, згідно з результатами
дослідження, тільки половину дівчат
консультували щодо способів розкриття свого ВІЛ-статусу (46%). 30%
дівчат проживають в Дніпропетровській області. Переважна більшість дівчат пристосувалася до життя
з ВІЛ, сприймаючи ВІЛ як невіддільну
частину себе і зазначаючи, що ВІЛ їх
не бентежить (75%), проте чверть з
них, без сумніву, потребує психологічної та соціальної підтримки. Переважна більшість дівчат (80%) не

... Вам, жінкам, простіше, у вас у багатьох вже є відносини, діти і
багатьом не потрібно піклуватися про те, як відреагує партнер
на те, що у вас ВІЛ-інфекція. У нас ще немає відносин, і сексуального життя і всі ці складності і страхи у нас ще попереду.
Дівчина, яка живе з ВІЛ, Київ
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Авторський колектив
Авторський колектив:

Світлана Мороз, БО «Позитивні жінки», Ксенія Скринник, Представництво фундації АнтиСНІД США в Україні.

Подяки

Команда дослідження:

Асистентка дослідження: Віра Варига, БО «Позитивні жінки», Альона
Сломінська, Представництво фундації АнтиСНІД США в Україні.

Інтерв’юерки: Людмила Коломоєць, Вікторія Семченко, Оксана Левада,
Олена, Щепелева, Катерина Ігнатьєва, Олена Мельнікова, Оксана Пчельнікова,
Каріна Малікян, Наталія Тюнягіна, Олена Пилипюк, Марія Севериненко, Ольга
Моторненко, Оксана Неговська, Василиса Сутушко.
Національна референтна група дівчат, які живуть з ВІЛ
Василиса (Кривий Ріг, 19 років), Валерія (Київ, 15 років), Юлія (Кривий Ріг,
16 років), Юлія (Дніпро, 16 років), Кира (Кривий Ріг, 16 років).

Дослідження проведено за фінансової
підтримки Фундації АнтиСНІД-США.
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Вступ
Станом 01 січня 2020 року в Україні на
диспансерному обліку знаходилися
65010 ВІЛ-позитивних жінок, в тому
числі 372 дівчат віком 15–17 років. За
період з 01 січня по 01 листопада
2020 року у 19 дівчат віком 15–17
років вперше виявлена ВІЛ-інфекція.

Дослідження «Особисті та соціальні
аспекти життя і потреби ВІЛ-позитивних дівчат віком 14–18 років в Україні» організовано у рамках розвитку в Україні ініціативи AHF «Дівчата
діють», яка стартувала у 2019 році.

“

«Ми, AHF Ukraine, ініціювали це дослідження, щоб зрозуміти, чого саме
прагнуть дівчата з ВІЛ в Україні, які навички вони хочуть розвивати, про
що вони мріють. Пройшло понад 30 років з початку епідемії ВІЛ, але рівень
стигми до людей з ВІЛ все ще неприйнятно високий. Нас цікавило чи ВІЛ впливає
на дівчат, чи є це перешкодою для особистого розвитку, впевненості у своїх
силах, реалізації права бути щасливою, – розповіла Ярослава Лопатіна Голова Представництва AHF Ukraine. – Дослідження збагатило нас інформацією для створення потужної спільноти дівчат, які будуть відстоювати свої
права, підтримувати одна одну та допомагати іншим реалізовувати свій потенціал.»

«Дослідження є унікальним для нашої країни, оскільки воно організовано та проведено спільнотою жінок, які живуть з ВІЛ, серед дівчат, які живуть з ВІЛ, –
ділиться деталями Ксенія Скринник, координаторка ініціативи AHF «Дівчата діють» в Україні». – Вражають відгуки інтервьюерок, які зібрали багато
прикладів дискримінації дівчат. Попри це, дівчата, як інші підлітки прагнуть
бути щасливими, мати родину, спілкуватись з друзями. Деякі прагнуть бути
лідерками і вже активно до цього йдуть.»
«В опитуванні ми охопили основні сфери життя дівчат – чи хочуть вони жити
активним життям у суспільстві, як приймають свій ВІЛ-статус та пов’язане
з ним лікування, чи відчувають стигматизацію щодо себе від інших людей чи
мають проблеми з розкриття свого статусу іншим, які виклики несе дорослішання та початок сексуального життя, – розповідає керівниця дослідження Світлана Мороз, координаторка з моніторингу дотримання прав
БО «Позитивні жінки». – Для нас також було важливо дізнатися про те, чи потребують вони підтримки спільноти жінок, які живуть з ВІЛ. Їхні відповіді підкреслили потребу у підтримці дорослих жінок, які можуть допомогти
дівчатам адаптуватися у житті і показати перспективи повноцінного
життя з ВІЛ».
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Що таке Дівчата Діють

Ініціатива Дівчата діють ( Girls Act) запроваджена AHF у світі для того, щоб
допомагати дівчатам залишатися здоровими та процвітати.

· Зменшити інфікування дівчат ВІЛ та
ІПСШ;
· ВІЛ-позитивні дівчата та жінки дотримувались лікування ВІЛ.

Ініціатива «Дівчата діють» виховує у Ініціатива «Дівчата діють» в Україні
дівчат та молодих жінок впевненість, працює з 2019 року. Пріорітетами інінавчає їх підтримувати одна одну, до- ціативи в Україні є:
помагає зміцнювати основні життєві · Розвиток лідерства та активізму
навички та розвивати активізм.
дівчат;
· Підтримка ініціатив дівчат у сексуІніціатива підтримує дівчат у тому,
альній освіті, профілактиці ВІЛ,
щоб:
ІПСШ, незапланованої вагітності
· Вони отримували освіту в школі;
та сексуального насильства.
· Кількість ранніх та незапланованих
вагітностей зменшувалася;
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Методологія
Стратегія дослідження
Дослідження проводилося в шість операційних етапів:
1) формування парадигми дослідження, його цілей і завдань;
2) розробка та пілотаж робочого інструментарію, визначення критеріїв
вибіркової сукупності;
3) анкетне опитування і проведення глибинних інтерв’ю;
4) статистична обробка даних;
5) аналіз та інтерпретація даних;
6) підготовка аналітичного звіту.

Мета та завдання дослідження

Мета дослідження – визначення особистих та соціальних аспектів життя та
потреб дівчат, які живуть з ВІЛ, в Україні віком 14–18 років для розробки програм та заходів з посилення їхнього потенціалу.
Завдання дослідження:

1. Проаналізувати проблеми і потреби дівчат, які живуть з ВІЛ, в Україні
у сфері освіти та самореалізації, авторитетів та каналів комунікації, життя
з ВІЛ, сексуального і репродуктивного здоров’я, прав людини та психічного здоров’я.
2. Виокремити пріоритетні питання для розробки заходів з посилення
потенціалу ВІЛ-позитивних дівчат.
Тематичні розділи дослідження:
1. Соціально-демографічні характеристики дівчат, які живуть з ВІЛ.
2. Важливість освіти. Самореалізація. Життєві перспективи.
3. Активність. Співпраця. Комунікації.
4. Довіра. Авторитет. Канали комунікації.
5. Життя з ВІЛ.
6. Лікування ВІЛ-інфекції.
7. Сексуальне та репродуктивне здоров’я.
8. Стигма та дискримінація у зв’язку з ВІЛ. Психічне здоров’я.
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Предмет дослідження:

Досвід, погляди, відносини і потреби ВІЛ-позитивних дівчат в значущих для
них сферах життя: освіта, права людини, сексуальне життя, сексуальна освіта
та здоров'я, доступ до послуг і лікування, життя з ВІЛ, психічне здоров'я.

Цільова група:

Дівчата, які живуть з ВІЛ в Україні, віком від 14 до 18 років

Методи дослідження:

Анкетне опитування, глибинне інтерв’ю.
Опитування дівчат, які живуть з ВІЛ:

При проведенні опитування використовувався кількісний метод (анкетування), який дозволяє виявити та
визначити потреби і проблеми ВІЛ-позитивних дівчат з урахуванням індивідуального підходу, дотримання
конфіденційності, що є дуже важлиГлибинні інтерв’ю

Окремим дівчатам, які пройшли опитування, було запропоновано взяти
участь у глибинному інтерв’ю, щоб
описати випадки зі свого життя, що
стосуються предмету дослідження,
які задокументували інтерв’юерки. Це

вим для отримання достовірних даних
при проведенні дослідження, яке стосується питань ВІЛ та сексуального
життя. Навчені інтерв’юерки допомагали респонденткам з уточненням чи
поясненням щодо будь-якого запитання анкети.

допомогло пов’язати чинне законодавство з його дотриманням у реальному житті, краще зрозуміти існуючи
практики надання послуг та їхній
вплив на життя дівчат.

Вибірка
Опитування серед дівчат

В рамках проведеного дослідження зареєстрованих ВІЛ-інфікованих дівбуло опитано 250 дівчат, які живуть чат) та наявністю НУО, які працюють
з підлітками, які живуть з ВІЛ та/або
з ВІЛ віком 14–18 років.
жінок-активісток, які мають доступ до
Вибірку міст та районів було прове- об’єкта дослідження, зокрема регіодено з охопленням 15 регіонів Ук- нальних коррдинаторок БО «Позираїни та з урахуванням епідемі- тивні жінки».
ологічної ситуації серед дівчат (число
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Глибинні інтерв’ю

Кожна інтерв’юерка мала завдання
задокументувати щонайменше одну
історію дівчини, яка живе з ВІЛ. Зібрано 15 історій про досвід розкриття

ВІЛ-статусу, позашкільного життя, комунікацій та пошуку відповідей про
секс, дискримінації, відчуття щастя,
уподобань в навчанні та розвитку.

Дослідницькі інструменти:

Структурована анкета, призначена для проведення анкетування та кедля заповнення інтерв’юерками зі рівництво (гайд) для проведення глислів респонденток, керівництво (гайд) бинного інтерв’ю.
Анкета для опитування дівчат

Основний дослідницький інструмент – напівструктурована анкета, що містить
в собі відкриті, напіввідкриті та закриті запитання, а також додаткову інформацію, яка роз'яснює і уточнює питання, які можуть виявитися складними для
розуміння (картки-підказки).

Двомовна анкета – українською та російською мовами – містилася на 19 сторінках та починалася з привітання та пояснень, щодо цілей опитування.

Анкета складається з преамбули і восьми тематичних блоків:
1. Соціально-демографічні дівчат, які живуть з ВІЛ.
2. Важливість освіти. Самореалізація. Життєві перспективи.
3. Активність. Співпраця. Комунікації.
4. Довіра. Авторитет. Канали комунікації.
5. Життя з ВІЛ.
6. Лікування ВІЛ-інфекції.
7. Сексуальне та репродуктивне здоров’я.
8. Стигма та дискримінація у зв’язку з ВІЛ. Психічне здоров’я.
Дана анкета є адаптованим варіантом
двох інструментів. Перший було використано в міжнародному опитуванні
Salamander Trust за подібної проблематики (сексуальне і репродуктивне
здоров’я та права людини для жінок,
які живуть з ВІЛ, за підтримки Всесвіт-

1
2

ньої організації охорони здоров’я1).
Другий застосовували для проведення дослідження «Права жінок, які
живуть з ВІЛ, в Україні»2. Це, в свою
чергу, створює підґрунтя для порівняльного аналізу отриманих даних.

https://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2016/09/BuildingASafeHouse
OnFirmGroundFINALreport190115.pdf
http://www.pw.org.ua/prava-zhinok-yaki-zhyvut-z-vil-v-ukrayini-2/
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Глибинні інтерв’ю з дівчатами, які живуть з ВІЛ

Інтерв’юеркам були надані настанови для збору та фіксації даних, отриманих
підчас проведення глибинних інтерв’ю, які зазначені в керівництві (гайді).
Зазвичай інтерв’юерки дотримувалися розробленого гайду, який містив
наступні блоки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Персональна інформація.
Життя з ВІЛ, досвід розкриття ВІЛ-статусу.
Позашкільне життя, хобі, самоосвіта.
Поведінка в колі друзів.
Пошуки відповідей про секс та сексуальне життя.
Досвід стигми та дискримінації.
Відчутті щастя.
Потреби та уподобання в навчанні.

Глибинні інтерв’ю записувалися на диктофон та передавалися для транскрибування. Фрагменти глибинних інтерв’ю використовуються в описі результатів дослідження.

Методи обробки та аналізу
Анкети заповнювалися регіональними координаторками БО «Позитивні жінки» (інтерв’юерками), які
пройшли спеціальну підготовку по
збору даних та дослідницької етики.
Для опрацювання результатів анкетування використовувалась онлайн
Google-форма. В таблиці Excel сформована база емпіричних даних, які
проаналізовані з використанням методу статистичного аналізу.

Для обробки глибинних інтерв’ю використовувалось транскрибування
аудіо інтерв'ю в текстовий формат.
Дані проаналізовані з використанням
тематичного контент-аналізу.

Результати та висновки дослідження
було обговорено під час 6-го Національного Жіночого Форуму з ВІЛ та
СНІД 30 вересня 2020 року.

Обмеження дослідження

У вибірку не увійшли окремі групи дівчат, які живуть з ВІЛ:
· дівчата які, перебувають перед вартою або в місцях позбавлення волі
· дівчата, які мешкають в анексованому Криму та на окупованих територіях
Донбасу.
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Основні результати
дослідження
(коротка версія)

Соціальні характеристики, ставлення до освіти та
її форм, канали отримання інформації, визначення
потреб у саморозвитку, складових щастя
З-поміж 250 дівчат, які живуть з ВІЛ
віком 14–18 років, менше третини
респонденток виховуються у повній родині. 66% з них живуть у неповних сім’ях, виховуються бабусею чи дідусем або усиновлювачами. 5% дівчат перебувають під
опікою держави.

На момент опитування більшість
дівчат навчаються у школі або коледжі (відповідно до вікової групи,
не навчаються 2 дівчини – за станом здоров’я). Серед форматів навчання лише 22% дівчат надають
перевагу інтерактивним формам,
третина дівчат (36%) навчається
додатково (курси, тренінги тощо),
водночас 16% зазначають, що
мають до цього цікавість, але не
мають доступу чи ресурсів.

Серед освітніх ресурсів більшість
дівчат (70%) віддають перевагу Інтернет-майданчикам (соціальним
мережам та YouTube), найпопулярнішим є Instagram (84%), платформи онлайн курсів обирають лише
17% дівчат. Водночас, 70% дівчат
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подобається отримувати інформацію під час спілкування, при перегляді відео – 19%, читаючи – 8%,
прослуховуючи аудіо – 3%.

Більшість дівчат не читає художню
літературу для задоволення. 54%
дівчат зазначили, що використовують книги для освіти, але лише
6% дівчат вважають читання своїм
хобі. На запитання «Яку останню
книгу ви читали?» третина дівчат
(32%) відповіла «Не читаю», «Не
пам’ятаю» або взагалі не відповіла
на це запитання.

Найважливішими складовими щастя дівчата вважать наявність добрих друзів (68%), дружньої родини
(60%), та здоров’я (54%).

Освіта є для дівчат швидше усвідомленою необхідністю, аніж тим,
що може бути цікавим та зробить
щасливим. Серед складових щастя
освіту зазначили 28 % опитаних. Цікавляться додатковими знаннями
щодо обрання професії та отримання гарної освіти 17% та 15% дівчат, проте лише 1% дівчат прагне

шукати можливості для додаткової
освіти. Вища освіта є важливою на
думку переважної більшості дівчат
(82%).

Говорячи про потребу у знаннях та
навичках, майже третина дівчат
(29%) хотіли би дізнатися про те, як
знайти своє місце в житті, кожна
п’ята (19%) цікавиться постановкою та досягненням цілей. Дівчата
відповіли, що потребують розвитку
навичок самовпевненості та асертивності (від 28% до 48%), а також
розвитку навичок розкриття власного ВІЛ статусу (34%).

Більшість учасниць дослідження
(56%) віддають перевагу інтелектуально-естетичним хобі (малювання, танці, музика, співи), а от 16%
дівчат не мають хобі взагалі.

Це може вказувати на наявність інформаційно-комунікативного хобі
(багатогодинні розмови телефоном, чати в соціальних мережах,
беззмістовне проводження часу
в компанії підлітків тощо).

Говорячи про здоров’я, 54% вважає
його однією з 3 головних ознак
щастя. Водночас, 7% дівчат не можуть сказати, як потрібно дбати
про нього, або ж не опікуються
своїм здоров'ям взагалі. Близько
половини дівчат розцінюють спорт,
як найкращий спосіб подбати про
власне здоров'я, проте лише 10%
займаються ним. Лише 26% дівчат,
які живуть з ВІЛ, вважають прийом
АРТ та медичний нагляд способом
подбати про здоров'я.

Усвідомлення своєї ролі та функцій
в колективі, активність, лідерство
38% дівчат полюбляють бути в
центрі уваги, але майже третина
з них нічого для цього не робить.
Інша третина (10% від загальної
кількості) для цього намагаються
працювати над вдосконаленням
комунікативних навичок та інтелектуальних здібностей.

З тих дівчат, хто відповіли, що їм не
важливо бути в центрі уваги, –
більше половини не відчувають від
цього дискомфорту або обмеження реалізації власних потреб. Проте п’ята частина (17 дівчат) уникають
уваги через відчуття сорому та
1 дівчина через те, що її ображають/дражнять.
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Більшості дівчат подобається брати
участь у колективній позашкільній
діяльності (63%) проти чверті респонденток (27%), для яких цей життєвий аспект не є цікавим. Водночас, відповідаючи на запитання про
свою роль у позашкільній діяльності лише 20% відмітили себе як пасивну спостерігачку. Комфортно у
ролі організаторки (лідерки) себе
почуває 12% дівчат. Але у випадку
підготовки проєкту майже чверть
дівчат хотіла б розробити план та
роздати ролі іншим, контролювати,
як іде процес (23%). Такі відповіді
можуть вказувати на не сформоване уявлення про роль лідерки, її
функції в команді, а отже не усі дів-

чата, що мають потенціал, визначили себе як лідерки.

Цікавим є те, що у випадку підготовки проєкту лише 30% дівчат погодились би виконувати творчі
завдання – малювати, писати музику та ще 11% зайнялись би фото,
відео, підготовкою презентації, при
тому, що перевагу інтелектуальноестетичним хобі віддають 84% дівчат. Це може говорити або про те,
що творчі хобі дівчата не обирали
свідомо, або про те, що дівчата
попри творчі здібності не схильні
обирати професійну діяльність,
пов’язану з творчістю.

Відсоток дівчат, які повідомили про
те, що комфортно відчувають себе
у ролі «виконавиці доручень, помічниці» при організації колективного відпочинку склав 30%.
Водночас, якби була нагода підготувати проєкт, в ролі виконавиці
доручень згодні бути лише 10% дівчат. Такі відповіді також вказують на
несформовані уявлення про ролі
в командній роботі та функції притаманні кожній ролі, здібностям
та навичкам, які треба для цього
мати.

Визначення авторитетних ресурсів
та персон, кому можна довіряти
Чверть опитаних дівчат покладаються у розв’язанні проблем
лише на себе, 14% не вважають авторитетом нікого, окрім самих себе
(що може свідчити про підлітковий
нігілізм, як варіант норми розвитку
та становлення у такому віці, або
відсутність середовища та людей
де можна відчувати безпеку та мати
довіру).

Родина та батьки щонайменше для
30% дівчат є авторитетом, цінністю
та опорою, проте із запитаннями
про секс та ВІЛ до батьків та рідних
звертається лише 8% дівчат.

Цікаво те, що люди, які живуть з ВІЛ,
є не досить авторитетними для дівчат, які живуть з ВІЛ (лише 3% вважають для себе авторитетом «рів-
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ного» дорослого, 5% – «рівного»
підлітка).

Лікарі не виявились впливовими у
вирішенні проблем загально для
усіх опитаних, 45% дівчат вказали,
що у лікарів найрідше шукатимуть
допомогу, проте із запитаннями
про секс та ВІЛ до них звернулося
б 18% дівчат.
До подруг звертаються за допомогою близько половини дівчат
(49%), при цьому лише 18% дослухаються до їхньої думки.

Розкриття та прийняття ВІЛ статусу
Проведене дослідження демонструє, що розкриття позитивного
ВІЛ-статусу більшості дівчат проводилось доволі пізно, тільки чверть
дівчат дізналася про свій ВІЛ-статус
в молодшій школі (26%). Фахівці
вважають, що до підліткового віку
дитина з ВІЛ повинна бути проінформована про свій діагноз .

Звістку про ВІЛ 55% дівчат сприйняли спокійно. До досягнення віку
14–18 років переважна більшість
ВІЛ-позитивних дівчат пристосувалася до життя з ВІЛ, сприймаючи
ВІЛ як невіддільну частину себе і зазначаючи, що ВІЛ їх не бентежить
(75%), проте чверть респонденток,

без сумніву, потребує психологічної та соціальної підтримки задля
корекції ставлення до свого ВІЛ
статусу (злість на себе, звинувачення інших).

Дівчата потребують розвитку навичок щодо розкриття ВІЛ-статусу.
45% дівчат нікому не розповідали
про свій ВІЛ статус. Тільки половину дівчат консультували щодо
способів розкриття свого ВІЛстатусу (46%).

Групи взаємодопомоги відіграють
важливу роль для прийняття дівчатами свого ВІЛ-статусу, отримання
психологічної підтримки, здобуття
нових знань та навичок життя з ВІЛ.

Медичний нагляд щодо ВІЛ, обізнаність у поняттях,
пов’язаних з АРВ-лікуванням
Дві третини, а саме 66% дівчат, відвідують лікаря (медичний нагляд
щодо ВІЛ) щоквартально, а 28% –
кожні півроку. Одна дівчина не бачила лікаря в зв’язку з медичним наглядом щодо ВІЛ протягом останнього року та 6% дівчат, які сказали,
що відвідують лікаря 1 раз на рік.
Дві дівчини зазначили, що не приймають АРТ, пояснивши це тим, що
«хочу зробити перерву», «не вірю
в статус».

Більшість опитаних дівчат самостійно приймають АРТ і контролюють її прийом (62%). Проте майже
кожна п’ята дівчина (18%) не відповідає за прийом своїх АРВ-ліків
(хтось із рідних контролює дотри-
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мання режиму) і тільки половина
дівчат демонструє розуміння важливості АРВ-терапії.

Переважна більшість дівчат (80%)
не здатна правильно назвати АРВліки, які приймає; 61% дівчат не
пам’ятає або взагалі не знає склад
своєї АРВ-терапії.

Переважна більшість дівчат ставиться звично (66%) або відповідально (11%) до лікування, проте
майже чверть із супротивом або
байдужістю. Останні потребують
уваги для підтримки прихильності
до лікування, адже висловлюють
негативне ставлення до прийому
АРТ, проявляючи внутрішній супротив і зазначаючи, що лікування їх

дратує. 3% виявили байдуже ставлення до АРТ та нерозуміння, в чому полягає потреба його продовжувати.

Результати вказують на нерозуміння дівчатами, які живуть з ВІЛ,
значення прихильності до АРТ,
процесів, які відбуваються в організмі під впливом терапії (пригнічення вірусного навантаження). Це
підтверджується відповідями на запитання дати своїми словами визначення прихильності до АРТ та
важливості вимірювання вірусного

навантаження. Розуміння продемонстрували трохи більше ніж половина дівчат (51% та 56% дівчат
відповідно). Тобто половина дівчат
розуміє важливість вимірювання
вірусного навантаження, проте
кожна третя не в змозі відповісти
коли в останнє його перевіряла,
і тільки чверть дівчат є обізнаними
щодо його показників.

Результати глибинних інтерв’ю вказують на те, що важливу роль у розумінні аспектів АРВ-терапії відіграли ВІЛ-сервісні НДО.

Досвід сексуальних стосунків, знання про сексуальне
та репродуктивне здоров’я, активну згоду на секс
Переважна більшість дівчат демонструє гетеросексуальні вподобання в коханні (90%), 4% – бісексуальні, а 2% дівчат не поділяють людей
за гендером або статтю.

22% опитаних мали досвід сексуальних стосунків, 18% мають статевого партнера на момент опитування, при цьому 14% дівчат на
момент дослідження складали дискордантні пари.

Цікаво те, що на запитання «З ким
ти можеш поговорити про секс?»
62% дівчат відповіли, що звернуться до друзів, а саме 50% дівчат
до подруги та ще 12% – до друга,
12% до сексуального партнера.

На відкрите запитання «Вкажіть три
ресурси, до яких ви звертались за
інформацією про секс?» лише 8%
дівчат відповіли, що звертались до
батьків , проте потенційно готові
з ними говорити 21% дівчат.
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До соціальних працівників_ць звертались за інформацією про секс 2%
дівчат, але готові відверто про це
з ними говорити 13% опитаних.
Це може свідчити про те, що соцпрацівник_ця не є авторитетом для
отримання інформації, але якщо
буде потрібна підтримка до соцпрацівника_ці звернуться більша
кількість дівчат.

17% респонденток шукатимуть відповіді про секс в інтернет, водночас
майже від 7 до 33% дівчат зверталися до різних інтернет ресурсів і
лише 1% дівчат зазначили, що звернулись би на телефон довіри у пошуках інформації про сексуальне
життя.

Серед тих, до кого найчастіше звертаються за інформацією про секс та
ВІЛ, лише 18% дівчат вказали лікаря. 28% дівчат вважають, що завжди або як правило мають змогу

поговорити зі своїм лікарем про
своє сексуальне здоров’я та потреби, а 21% – що можуть це робити іноді. Проте кожна п’ята
дівчина (22%) не може поговорити
зі своїм лікарем про своє сексуальне здоров’я та потреби, а
майже кожна третя дівчина не
знає, може чи ні (29%).

У випадку захворювання на ІПСШ
майже половина дівчат (48%) вважає, що матиме змогу отримати
діагностику та лікування, не побоюючись осуду медичних працівників, а 4% – вважають, що не матимуть, 40% дівчат не знають,
матимуть чи ні.

19% дівчат потребують інформації
щодо можливості народити ВІЛнегативну дитину (12% дівчат не
впевнені, що знають або знають частково і потребують більше інформації. 6% дівчат не знають, що
можуть народити ВІЛ-негативну
дитину або не цікавилася цим питанням, а 1% вважає, що не може).

Лише 12 дівчат з 56, що мають досвід сексуальних стосунків знають
де можна отримати безкоштовні
презервативи, лубриканти (зволожувачи), тощо. Загалом, лише
17 респонденток зазначають, що
можуть використовувати жіночі
презервативи, 13 дівчат не можуть
поговорити з партнером про свій
ВІЛ статус в атмосфері довіри, та
лише 35 завжди себе почуваються
безпечно поруч з партнером. 15
з 56, займаючись сексом, ніколи не
бояться завагітніти та 10 завжди
бояться. Лише 39 дівчат підтвердили, що їх партнер завжди вико-
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ристовує презерватив, якщо дівчина цього хоче, і 9 дівчат сказали,
що не можуть вплинути на партнера у питанні використання презерватива (ніколи – 2 відповіді,
лише інколи – 7). При цьому 35 дівчат складають дискордантні пари.

Серед 56 дівчат, що мали досвід
сексуальних стосунків, 24 дівчини
опинялись в ситуації, коли була відсутня активна згода на секс.

З 250 дівчат майже третина дівчат
(31%) не знає, що таке активна
згода в сексуальних стосунках,
і лише 16% може дати повну, коректну відповідь.

З усіх опитаних більше третини дівчат (37%) вважають себе погано
освіченими в питаннях сексуальної
освіти (оцінили свій рівень від 1 до
3 балів за 10 бальною шкалою).
Тільки кожна п'ята дівчина (21%) зазначила, що відмінно або добре орієнтується в питаннях сексуальної
освіти (оцінили свій рівень від 8 до
10 балів). Середній бал складає 4,76.

Попри надзвичайну важливість питання профілактики розвитку захворювання раку шийки матки для
дівчат та жінок, які живуть з ВІЛ, левова частка дівчат не знають, що
таке вірус папіломи людини (ВПЛ)
або не володіють інформацією про
нього (73%), і тільки чверть зазначила, що володіє інформацію
про ВПЛ.

Лише 40% дівчат регулярно проходять профілактичні огляди у гінеколога («здаю мазки 1 раз на рік»),
54% – не проходять, а 6% – взагалі
не знають, що це таке.

Стигма та дискримінація у зв’язку з ВІЛ.
Психічне здоров’я. Право на здоров’я
67% дівчат не можуть дати пояснення поняттю «стигма», 54% –
поняттю «дискримінація».

34% дівчат стикались з проявами
стигми та дискримінації в медичних закладах. Серед них 16% респонденток зазначили, що переживали грубе або упереджене ставлення з боку медичних працівників(ць), 12% – розміщували окремо
від інших в спеціальних палатах
або ізоляторах, 7% – розголошували таємницю діагнозу іншим особам без їх дозволу, 6% – відмовляли
у наданні медичної допомоги.

Лише 34% дівчат знають свої права
та у випадку їх порушення знають,
куди звертатись за допомогою і
42% впевнені, що отримають при
порушенні прав правовий захист.

Відповідаючи на запитання щодо
досвіду отримання послуг охорони
здоров’я, як дівчини, яка живе з ВІЛ,
від 54% до 72% респонденток
мають позитивний досвід та довіру
до медичних працівників під час отримання медичних послуг, впевнені
у збереженні конфіденційності.

Разом з цим, від 4% до 8% респонденток не згодні з твердженнями,
що раніше отримували та можуть
взагалі отримувати медичні послуги без ознак стигми та дискримінації. Але 19% до 32% на
аналогічні твердження дали відповідь «Частково згодна», що вказує
на те, що дівчата мали різний досвід отримання медичної допо-
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моги, як без ознак стигми та дискримінації так і навпаки. Ця ситуація вказує на те, що потрібно
підвищувати професійні навички
медичних працівників та рівень поінформованості дівчат щодо їх
права на здоров’я та наявні інструменти правозахисту.

Проблеми психічного здоров’я –
сором, самотність, самозвинувачення, проблеми низької самооцінки та проблеми зі сном –
5 найчастіших станів, які відчували
респондентки (від 52% до 39% дівчат), при цьому не пов’язуючи
ці стани з ВІЛ.

Втім, з діагнозом ВІЛ пов’язують відчуття сорому 19% дівчат, 17% –
низьку самооцінку, 14% переживають самозвинувачення, 12%
пов’язують з ВІЛ тривогу, страх, панічні атаки. Майже кожна третя дівчина відчувала внутрішнє заперечення та небажання прийняти свій
діагноз (30%). Відчували самотність
6% та переживали сильне відчуття
самоізоляції 7% опитаних через
свій ВІЛ статус. Водночас, аналогічні
стани відчуває 48% (самотність) та
21% (самоізоляція) дівчат відповідно, не пов’язуючи ці стани з ВІЛ.
Серед 235 дівчат, які відмітили хоча
б один зі станів, 186 (71%) не зверталися по допомогу, з них 35% дівчат через те, що не мають інформації про можливості отримати послуги (наприклад психолога, соціального працівника, підтримки

«рівними»), а також 11% – не вірять,
що можуть отримати допомогу, а
12% – не вміють просити про допомогу. Лише третина дівчат звертаються за допомогою для вирішення психо-емоційних проблем,
водночас більше третини з них не
мають інформації про відповідні
послуги, 11% з них не вірять в те,
що допомогу можна отримати.
Крім того, з усіх опитаних 14% не
мають авторитетної особи (до
думки кого дослухаються).

У випадку виникнення проблем, які
стосуються психічного здоров’я, за
допомогою зверталось 67 дівчат.
З них за фаховою допомогою до лікаря – 12 дівчат, до психолога –
24 дівчини, до соцпрацівника_ці –
8 дівчат. Інші 23 дівчини зверталися
не за фаховою допомогою, наприклад, до батьків чи друзів. При
цьому задоволеність фаховою допомогою в середньому склала 8,2
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бала (найвищий бал – соцпрацівник_ця 8,8), не фаховою – 7,5 бала
(найвищий бал – допомога друзів
8,14 бала).

Серед найважливіших тем, які респондентки хотіли б обговорити з
фахівцями (психологом, соцпрацівником) – конфлікт з дорослими
(44%), стрес (33%), депресія (32%),
недостатність спілкування з однолітками (21%), вагітність (18%).

Майже половина дівчат (48%) вважають, що мають певні бар’єри, аби
почуватися захищеною в питаннях
здоров’я. Такими бар’єрами є відсутність інформації та брак коштів.
Тривожним сигналом є те, що 9%
опитаних вважають таким бар’єром
брак уваги батьків (опікунів).

Підчас проведення глибинних інтерв’ю дівчата повідомили, що стикалися з дискримінацією в таборах
або санаторіях.

Порівняльний аналіз результатів дослідження
(з досвідом жінок, які живуть з ВІЛ)
Доступ до інформації про ІПСШ,
безпечний секс, використання презервативів та протизаплідних засобів у дівчат, які живуть з ВІЛ, значно
нижче в порівнянні з ВІЛ-позитивними жінками (57% у дівчат проти
91% у жінок).3

Кожна п’ята дівчина (22%) не може
поговорити зі своїм лікарем про
своє сексуальне здоров’я та потреби, а майже третя дівчина не
знає, може чи ні (29%). Цей показник так само значно нижче в порівнянні з ВІЛ-позитивними жінками
(55% жінок з ВІЛ завжди або як правило можуть поговорити зі своїм
лікарем про своє сексуальне життя,
а 25% – можуть це зробити іноді ).4

Показники психічного здоров’я
в дівчат, які живуть з ВІЛ, віком від
14 до 18 років, набагато кращі в порівнянні з ВІЛ-позитивними жінками. Серед станів, які спричинив
ВІЛ у дівчат, сором складає 19%
проти 67% у жінок, заперечення,
небажання прийняти свій діагноз –

3
4

5

6
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30% проти 57% у жінок, проблеми
низької самооцінки – 17% проти
49% у жінок, самозвинувачування –
14% проти 65% у жінок.5

У порівнянні із жінками, у дівчат
значно вищий рівень довіри до лікарів щодо збереження таємниці
діагнозу – здебільшого дівчата вірять, що медпрацівники/ці не розголошують їхній ВІЛ-статус або
будь-які інші деталі щодо них без
їхньої згоди (76% проти 51% у
жінок)6.

Важливо зазначити, що процент
відповідей «не знаю» на запитання
щодо правової освіченості та захисту прав у дівчат, які живуть з ВІЛ,
значно вищий, у порівнянні з жінками. Значна частка дівчат вагається щодо знань про свої права й
куди слід поскаржитись (35%). Третина дівчат не знають чи можуть
розраховувати на правову допомогу у випадку порушення їхніх
прав (33%). У жінок ці показники
склали 22% та 23% відповідно7.

Сексуальне і репродуктивне здоров’я, ґендерна рівність та права людини, гендерне насильство, економічні і політичні можливостіжінок,
які живуть з ВІЛ в Україні. БО «Позитивні жінки», 2016. Діаграма 3.1.2 http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/08/SRHR_Ukraine_2016.pdf
Сексуальне і репродуктивне здоров’я, ґендерна рівність та права людини, гендерне насильство, економічні і політичні можливостіжінок,
які живуть з ВІЛ в Україні. БО «Позитивні жінки», 2016. Діаграма 3.1.3 http://www.

Сексуальне і репродуктивне здоров’я, ґендерна рівність та права людини, гендерне
насильство, економічні і політичні можливостіжінок, які живуть з ВІЛ в Україні.
БО «Позитивні жінки», 2016. Діаграма 3.4.1
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/08/SRHR_Ukraine_2016.pdf
Сексуальне і репродуктивне здоров’я, ґендерна рівність та права людини, гендерне
насильство, економічні і політичні можливостіжінок, які живуть з ВІЛ в Україні.
БО «Позитивні жінки», 2016. Діаграма 2.2
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/08/SRHR_Ukraine_2016.pdf

Сексуальне і репродуктивне здоров’я, ґендерна рівність та права людини, гендерне насильство, економічні і політичні можливостіжінок, які живуть з ВІЛ в Україні.
БО «Позитивні жінки», 2016. Діаграма 2.1
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/08/SRHR_Ukraine_2016.pdf
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Результати дослідження
(розгорнута версія)
Частина 1 – Соціально-демографічні
характеристики

В дослідженні брали участь 250 дівчат, Дніпропетровській (30%), Одеській
які живуть з ВІЛ, з 14 областей України (17%) та Київській (10%) областях,
та міста Києва. Водночас найбільша а також місті Києві (6%). (Додаток 1.1).
кількість респонденток проживає у
Чернигівська
Черкаська
Хмельницька
Херсонська
Харьківська
Полтавська
Одеська
Миколаївська
Львівська
Кировоградська
Київська
місто Київ
Запорізька
Дніпропетровська
Донецька
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1.2 Вік респонденток
18 років
14%

14 років
22%

17 років
14%

16 років
24%

15 років
26%
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Вік дівчат коливається
від 14 до 18 років:
26% – 15 років,
24% – 16 років,
22% – 14 років,
по 14% – 17 та 18 років
відповідно. (Додаток 1.3).

Закономірно, більшість дівчат навчається у загально освітній школі (62%),
чверть респонденток навчається у
ліцеї (6%), коледжі (7%), технікумі
(3%) та училищі (8%). Вищий навчальний заклад відвідує 5% дівчат, пере-

бувають в інтернатному закладі – 2%.
15 дівчат (6%) не навчаються, в тому
числі з причин інвалідності (2 дівчини), декрету (2 дівчини), роботи
(3 дівчини). (Додаток 1.4).

«Дівчинка не навчається бо був втрачений зір. У зв’язку з тим, що
мати постійно знаходиться на реабілітації, а батько не є її опікуном, він немає можливості оформити заяву у соцслужби та
школу про надання навчання на дому».
Київська область, Біла Церква,
ВІЛ-позитивна дівчина, 15 років
Третина дівчат зазначили, що проживають в родині, де їх виховують члени
сім'ї – бабуся, дідусь, близькі родичі
(34%), ще третина – з двома батьками
(мама й тато) (29%), більше чверті –
з одним із батьків (тато або мама),

(27%) і 5% – перебувають під опікою
держави. Також незначний відсоток
дівчат вказали, що проживають у друзів, винаймають квартиру, або ж перебувають у притулках. (Додаток 1.5).

1.5 Я живу...
Інше
В своїй власній родині (я заміжня)
Під опікою держави
В родині, де мене виховують…
З одним з батьків (тато або мама)
З двома батьками (мама й тато)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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Додатки до Частини 1
1.3 Вік (повних років)

1.1 Область проживання
Регіон

К-ть
респонденток

%

Донецька
Дніпропетровська
Запорізька
місто Київ
Київська
Кировоградська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Харьківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернигівська

23
74
8
15
24
7
1
15
42
3
7
9
5
9
8

9%
30%
3%
6%
10%
3%
0%
6%
17%
1%
3%
4%
2%
4%
3%

14 років
15 років
16 років
17 років
18 років

56
64
60
36
34

22%
26%
24%
14%
14%

1.4 Навчання на момент проведення
інтерв’ю
Загально освітня школа
Ліцей
Коледж
Технікум
Училище
Вищий навчальний заклад
Інтернатний заклад
Не навчаюсь
Вечірня школа

156
15
17
8
20
13
5
15
1

6 62%
6%
7%
3%
8%
5%
2%
6%
0%

1.5 Я живу …
З двома батьками (мама й тато)
З одним з батьків (тато або мама)
В родині, де мене виховують члени сім'ї бабуся, дідусь, близькі родичі
Під опікою держави
В своїй власній родині (я заміжня)
Інше

Д

23

73
67

29%
27%

84

34%

12
6
8

5%
2%
3%

Частина 2 – Цінність освіти.
Самореалізація. Життєві перспективи
Переважна більшість дівчат, які живуть
з ВІЛ, (82%) підтвердила важливість
отримання вищої освіти, надавши
від 6 од 10 балів за шкалою від 1 до 10.
Чверть респонденток надала по цьому
запитанню найбільший бал (10 балів),
підтверджуючи, що вища освіта дуже
важлива для неї. Середній бал складає
7,78 балів. (Додаток 2.1).

Обираючи з-поміж форматів навчання, найбільше вподобань отримав звичайний формат навчання в
школі/коледжі/училищі – його відзначила третина дівчат (36%). Кожній
п’ятій респондентці подобаються інтерактивні форми навчання – тренінги, вправи на закріплення матеріалу в ігровій формі, дискусії (22%).
Найменший рейтинг у виконання індивідуальних творчих завдань (6%).
(Додаток 2.2).

Спілкуванню, як каналу отримання
інформації, надають перевагу 70%

дівчат. Друге місце посідає відео –
19%. (Додаток 2.3).

Третина дівчат, які живуть з ВІЛ, (36%)
навчається додатково, проти майже
половини (47%), яка додатково не навчається. Важливо зауважити, що 16%
дівчат хотіли би мати таку опцію для
себе, але нічого не проводиться. (Додаток 2.4).Обираючи складові щастя,
опцію “Добрі друзі та оточення” пріоритезувала найбільша кількість респонденток (68%), на другому місці
посіла “Дружня родина” (60%), на третьому – “Добре здоров'я” (54%). Найменший відсоток в переліку трьох
найбільших пріоритетів отримала
“Хороша освіта”. Найрідше у найвищому пріоритеті (Пріоритеті №1) дівчини зазначали “Хороша робота, що
дає змогу самореалізуватися” (4%),
а найчастіше – “Дружня родина”
(32%). (Додаток 2.5).

“Хотіла би [навчатися додатково],
але не вистачає часу. Я ще й працюю
для того, щоб навчатися”
Дівчина, яка живе з ВІЛ, 18 років
Біла Церква, Київська область
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З

2.5 Пріоритезація складових щастя
Добре фінансове забезпечення
Добре здоров’я
Гармонійні стосунки з людиною, яку я кохаю
Дружня родина
Хороша робота, що дає змогу самореалізуватися
Хороша освіта
Добрі друзі та оточення
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Пріоритет 1

Пріоритет 2

Окрім запропонованих дослідницями
варіантів, дівчини додали свої складові щастя, як-то:
· Саморозвиток (3 дівчини).
· Гарний відпочинок (2 дівчини).
· Подорожувати.
· Дитина після пологів в дитячій лікарні, мені нікуди його забрати.
· Здійснення моїх мрій.
· Діти.
· Своє житло (2 дівчини).
· Бути в центрі уваги (бути потрібною).
· Припинення війни.

Майже третина дівчат (29%), за можливості, хотіла би дізнатися про те,
як знайти своє місце в житті. Кожна
п’ята (19%) цікавиться постановкою та
досягненням цілей. Респондетки демонструють майже однаковий рівень
зацікавленості до обрання професії
(17%) та отримання гарної освіти
(15%), проте лише 1% прагне шукати
можливості для додаткової освіти.
(Додаток 2.6). Серед іншого (Твій варіант) дівчинки зазначили наступне:

Пріоритет 3

· Як знайти щастя з ВІЛ-позитивною
людиною.
· Отримати улюблену та гарно оплачувану роботу після навчання.
· Як вирішувати проблеми у стосунках з коханою людиною.

Серед ресурсів, які використовувалися дівчинами найчастіше для отримання інформації з метою освіти
або додаткової освіти, лідирують
Youtube та соціальні мережі з 70%,
друге та третє місце посідають книги
(54%) та Вікіпедія (49%). (Додаток 2.7).

Переважна більшість дівчат (88%), користуючись можливостю множинного вибору, обрала два або більше
варіантів відповідей щодо якостей, які
бажають розвивати в собі. Майже половина ВІЛ-позитивних дівчат (48%)
вважає за потрібне розвивати у
собі вміння відстоювати свої думки,
трохи менше (41%) – впевненість у
собі та своїх силах. Третина дівчат відзначила вміння вирішувати проблеми
в житті (37%), вміння відкривати свій
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ВІЛ-статус (34%), вміння красиво говорити та виступати перед людьми
(33%), вміння налагоджувати стосунки з людьми (33%), вміння жити
щасливим та відповідальним життям
(28%), вміння знаходити друзів та підтримувати дружбу (28%). Кожна п’ята
(19%) обрала емоційний інтелект
(здатність справлятися зі своїми емоціями). (Додаток 2.8).

У 16% дівчат відсутнє хобі. Найчастіше зустрічаються: малювання (23%),
танці (18%), вишивання/в’язання/поробки/рукоділля/шиття (13%) та заняття спортом (10%). (Додаток 2.9).

Більше половини дівчат (54%) оцінили як важливе та дуже важливе
місце спорту та фізичної культури в
своєму житті (від 7 до 10 балів). В той
же час, кожна п’ята дівчина (22%) вважає спорт та фізичну культуру не важливими або мало важливими для
себе (від 1 до 4 балів). Середній бал
складає – 6,49. (Додаток 2.10).

(31%) та медичний нагляд і прийом
АРВ-лікування (26%). 7% дівчат відповіли, що не дбають про своє здоров'я
або не знають, дбають чи ні. Найрідше
зазначали позитивний настрій та/або
емоційна стабільність, сексуальна обізнаність та/або безпечний секс, відпочинок, прийом вітамінів та піклування
про безпеку (1–2%). (Додаток 2.11).

Протягом останнього часу майже
чверть дівчат (23%) відвідувала спортивні змагання, 18% – театр, 16% –
музей, 14% – концерт сучасної музики, 14% – нічний клуб або дискотеку. 17% дівчат нічого не відвідували
із запропонованого переліку культурно-розважальних заходів. (Додаток 2.12).

У відповідях про назви трьох останніх прочитаних книжок, дівчата
найчастіше згадували: «Гарі Потер»,
Джоан Роулінг – 21 дівчина, вірші Тараса Шевченко – 7 дівчин, «Майстер
та Маргарита», Михайло Булгаков –
5 дівчин. Третина дівчат (32%) відпоВ прикладах щодо дбання про власне віла «Не читаю», «Не пам’ятаю» або
здоров'я домінують спорт та фізичні взагалі не відповіла на це запитання.
вправи (45%), здорове харчування

Цитати з глибинних інтерв’ю
Даша, 16 років, Мелітополь, Запорізька область
(Якби тобі випала нагода з підготовки тебе до дорослого життя?)
Я б скоріше вибрала про освіту і професію. Я не знаю, куди мені поступати після школи, що робити, яку професію обрати. Батьки хочуть, щоб поїхала в інше місто. А я не знаю, якщо навіть їхати, то на кого
вчитися, як жити там самостійно – це легко пристосуватися. Їсти навчитися готувати – це не складно, я іноді сама собі, батькам вдома готую.
Швидше за все так – це пов'язано з професією – це найважчий для мене на даний
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момент вибір. Раніше, класу до 8-9, я була впевнена, що я буду вчитися на архітектора, поїду до Харкова. Я для цього спеціально вступила до художньої
школи. А потім мені набридло. ... Я ходила-ходила, але з місця не зрушилася, як
малювала так і малюю, півтора або два роки, кожен день або через день, по
три години витрачала свого часу... І подумала, навіщо воно мені треба. Не доходила, а зараз є відчуття жалю трохи, все одно вдома в телефон встромляюсь, а так «корочка» б була якась. Але більше я шкодую про те, що кинула
танці. Це я дійсно жалкую. Я перші чотири класи ходила, а потім мені набридло.
А зараз я розумію, що це цінно для мене. Я дивлюся передачі різні танцювальні,
подруга у мене теж ходить на танці, як вона весь час – ось, я на репетиції, туди
їздить на концерт, сюди. Мені теж хотілося б.
Свєта, 16 років, Миколаїв
…Напевно, мені в житті не вистачає самостійності. Я живу і розумію, що я приходжу додому, у мене вже все приготовлено поїсти, я
можу не думати про комуналку, мені не потрібно думати, де взяти
гроші на неї – можливо це. І самореалізація – щоб не загубитися в цьому просторі. Ти виходиш в доросле життя, і повинна думати про те, що потрібно
працювати, не зійти з розуму від всієї цієї метушні, і тримати себе в руках.
В якій формі навчання? Як в шкільній. Я сиджу, мені пояснюють матеріал. І
потім практика. Можна в стресову ситуацію мене ввести, щоб я могла
знайти вихід, і потім щоб знала, як себе поводити.
Маша, 17 років, Черкаси
…Я думаю, з того що там є [опитувальник], то мені б хотілося
більше про навички комунікацій. Я повторюся, що в дитинстві я була
дуже закомплексованою дитиною. У мене майже не було друзів, подруг. Подруги – це взагалі дуже складна тема. Мені взагалі дівчата здавалися
якимись ... зарозумілими, стервами ... Мені дуже складно було з ними спільну
мову знаходити. Вони там щось про нігті, а я сиджу, думаю "о, боже, я взагалі
нічого не розумію, що мені з ними робити". Нудно було з ними… Я любила завжди пригоди, і з хлопчиками – по дахах, то пару раз поліцію навіть викликали.
... Залазили на покинутий цукровий завод – цікаво. А з дівчатками що? Вони сидять – нігті, ляльки ...
Чому я вважала себе закомплексованою? ... до п'ятого класу я взагалі ні з ким не
спілкувалася. Все почалося з того, що я пішла в перший клас, а потім я захворіла – лежала в тубдиспансері дуже довго, півроку або більше. Тому мене не
взяли в мій клас, сказали що я пропустила занадто багато, і мені довелося йти
заново в перший клас. Виходить, я в 8 років пішла, коли деяким там було 6,
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а то і 5. По-перше, у нас вже були різні інтереси. По-друге, мені було соромно,
тому що у мене першою почала рости груди, всілякі висипання. Вони дивно дивилися на мене , вони не розуміли, у них буде це через рік, а то й через два... І те,
що я живу без батька. Раніше мене це бентежило. Найжахливіше, коли в якийсь
день усі писали батькам якісь листівки. Я не писала...
(В якій формі ти віддаєш перевагу навчатися?) Комплексно. Мені подобається
як тренінг проходить. Інтерактив, і коли одна активність змінюється іншою.
Маша, 16 років, Чернігів
Форму навчання можу вказати відразу – не важливо що, головне
не просто якісь там нудні лекції, а більш в ритмі діалогу – спікер
і люди, які навчаються – щоб між ними був діалог. Активно питати про щось... Щоб це була цікава людина, яка може реально розповісти
про щось цікаве.
Що саме? .. Мені всі теми подобаються. Можливо, більше розвивати свої лідерські якості. Як більше бути лідером, і як іншим допомогти стати лідерами,
якщо в них теж є ці якості. Ну це вроджене, тому допомагати якось...
Лєна, 18 років, Краматорськ
(Яке у тебе хобі? Що ти любиш найбільше?) Я люблю в футбол грати.
Так, у нас є жіноча команда. У вільний час в гуртожитку граємо.
(…професію, я так розумію, ти вже вибрала?) Ні, я не вибирала. Я не
хочу йти на цю професію. Це насильно. Тому що у нас зі школи був у всіх діагноз –
нам усім діагноз ставлять, і у нас вибору немає, куди йти, тільки плиточник-лицювальник.
(А куди ти хотіла б піти?) На поліцейського. Я з дитинства мрію.
(Якби тобі випала нагода взяти участь в спеціальному навчанні – яку тематику ти б вибрала?) Я б обрала лідерство і вибір професії.
(В якій формі ти хотіла б навчатися?) Мені б краще тренінги, щоб бачити людину. Мені так зрозуміліше. Коли людина ближче, він краще пояснює, мені краще
зрозуміти, я його бачу і краще розумію.
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Додатки до Частини 2
2.1 На твою думку, чи потрібно отримувати вищу освіту? (N=250)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Не вважаю за потрібне
отримання вищої освіти

1 бал 2
2 бали
3 бали
4 бали
5 балів
6 балів
7 балів
8 балів
9 балів
10 балів

6
1
3
4
32
12
29
54
45
64

Вища освіта дуже важлива
для мене
2%
0%
1%
2%
13%
5%
12%
22%
18%
26%

1

2.2 У якому форматі тобі подобається вчитися? (N=250)
Слухання лекцій, аудіо уроків
Перегляд онлайн курсів, відео-уроків
Звичайний формат навчання в школі/коледжі/ училищі тощо
Інтерактивні форми – тренінги, вправи на закріплення
матеріалу в ігровій формі, дискусії

40
23
89

16%
9%
36%

55

22%

Виконання індивідуальних творчих завдань
Виконання групових вправ
Індивідуальні заняття з персональним
тренером/вчителем/коучем

16
9

6%
4%

18

7%

2.3 Які канали отримання
інформації тобі більше
подобаються? (N=250)
Спілкування
Читання
Відео
Аудіо

175
20
48
7

4

2.4 Чи навчаєшся ти додатково? (N=250)

70%
8%
19%
3%

Так, не втрачаю такої можливості
Ні, не навчаюсь
Хотіла би, але нічого не проводиться
Інше
8
2

29

89
117
40
4

36%
47%
16%
2%

3

2.5 Зазнач складові щастя для тебе за пріоритетами (N=133)

Коректно заповнили анкету інтерв'юерки з Дніпропетровської, Одеської, Харківської,
Полтавської та Чернігівської областей. Загалом – 133 дівчини.
П
Складова щастя
Пріоритет 1
Пріоритет 2
Пріоритет 3
21
Добрі друзі та оточення
16%
35
34
26%
26%
15
11%
12 2 9%
8%
Хороша освіта
10
Хороша робота, що дає змогу
20
15%
15
11%
4%
5
самореалізуватися
Дружня родина
43
14
11%
23
17%
32%
Гармонійні стосунки з людиною,
13
18
14%
13
10%
10%
яку я кохаю
Добре здоров'я
21
24
18%
26
20%
16%
Добре фінансове забезпечення
19
26
20%
14
11%
14%

2.6 Якщо з'явиться можливість, ти би хотіла
дізнатися більше про те як... (N=250)

2

Обрати професію
Отримати гарну освіту
Шукати можливості додаткової освіти
Знайти своє місце в житті
Виявляти свої сильні та слабкі сторони
Складати план особистого розвитку
Ставити цілі та досягати їх
Твій варіант

2.7 Зазнач три (3) ресурси, які ти
використовувала найчастіше для
отримання інформації з метою
освіти (додаткової освіти) (N=250)
Ч

2

Книги
Журнали
Ч
Youtube
Соціальні мережі
Платформи онлайн-курсів
Вікіпедія
Інше

134
24
174
174
42
122
16

54%
10%
70%
70%
17%
49%
6%

Ч

30

42
38
3
72
29
15
48
1 3

17%
15%
1%
29%
12%
6%
19%
1%

Інше:
· Аудио Книги.
· Google (2 дівчини).
· Знайомі, друзі.
· Телеграм.
· Тренінги, інформаційні
заняття (2 дівчини).
· Бібліотека.
· Від людей.
· На уроках в школі/запитую
у вчителя (2 дівчини).
· Телевізор.
· Спілкування з американськими
волонтерами Корпусу Миру.
· Не використовувала/Не цікавилась
(2 дівчини).

Ч

2.8 Чи вважаєш ти за потрібне розвивати у собі: (N=250)

Вміння відстоювати свої думки
Вміння красиво говорити та виступати перед людьми
Вміння аналізувати інформацію, робити висновки та презентувати їх
Вміння налагоджувати стосунки з людьми
Вміння вирішувати конфлікти
Вміння вирішувати проблеми в житті
Вміння знаходити друзів та підтримувати дружбу
Впевненість у собі та своїх силах
Лідерство
Креативність
Емоційний інтелект (здатність справлятися зі своїми емоціями)
Вміння жити щасливим та відповідальним життям
Вміння відкривати свій ВІЛ-статус
Інше вміння
«Вміння налагоджувати відношення з близькими»
Нічого з вищезазначеного

120
83
63
83
70
92
69
102
54
57
47
71
85

48%
33%
25%
33%
28%
37%
28%
41%
22%
23%
19%
28%
34%

1

0%

0

2.9 Поділися своїм хобі (N=250)
Малювання
Танці
Відсутнє хобі
Вишивання/вязання/поробки/рукоділля/шиття
Спорт
Спів
Музика
Читання
Вивчення мови
Кулінарія
Фотографія
Кіно/телесеріали
Тварини
Пишу вірші
Мандри
Перукарська справа
Акторська гра
Квілінг
2

31

58
45
39
32
25
19
18
15
7
6
6
6
6
6
3
3
2
1

23%
18%
16%
13%
10%
8%
7%
6%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%

2.10 Дай оцінку місцю
Наведіть
фізичної культури та
спорту в твоєму житті?
(N=250)
1 бал
2 бали
3 бали
4 бали
5 балів
6 балів
7 балів
8 балів
9 балів
10 балів

12
9
13
20
35
27
41
29
22
42

5%
4%
5%
8%
14%
11%
16%
12%
9%
17%

Наведіть

2.11 Наведіть приклади піклування
Наведіть
про
власне здоров’я (N=250)
Здорове харчування
Спорт/Фізичні вправи
Вдягання по погоді
Відмова від шкідливих звичок/
Здоровий спосіб життя
Дотримання правил гігієни
Позитивний настрій/
Емоційна стабільність
Сексуальна обізнаність/
Безпечний секс
Відпочинок
Вдягання по погоді
Меднагляд/Прийом АРТ
Прийом вітамінів
Здоровий сон
Режим дня
Прогулянки на свіжому повітрі
Піклування про безпеку
Не знаю/Не дбаю

2.12 Чи відвідувала ти останнім
часом…
(N=250)
Чи відвідувала
ти останнім
часом… (

2
Чи відвідувала ти останнім часом… (
Виставку
11%
27
Музей
16%
40
Концерт (класична музика)
5%
12
Театр
18%
45
Концерт (сучасна музика)
14%
34
Нічний клуб/Дискотека
14%
36
Спортивні змагання
23%
57
Галерея
5%
13
Інше
23%
58
Нічого із перерахованого
17%
42
Інше:
Інше:
Кінотеатр
29
12%
К
Церква
4
2%
Чи відвідувала ти останнім часом… (
2

Чи ти

Інше:
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Чи ти

Частина 3 –
Активність. Співпраця. Комунікації
Майже однаково розділилася думка
дівчат щодо важливості бути в центрі уваги інших – 38% тих, для кого
це важливо та 36% тих, для кого це не
важливо. Чверть респонденток не
знають, чи це важливо для них, чи ні.
(Додаток 3.1).

18 та 17 дівчат відповідно; одна дівчина зазначила, що її ображають/
дражнять інші (в школі/коледжі/на роботі/вдома), тому намагаюся бути непримітною (Додаток 3.1.2). З-поміж
інших причин:
· «Не хочу виділятися».
· «Дивляться по-іншому, обговорюБільшість з тих, хто відповіли «Так,
ють».
важливо» (95 дівчат), намагається · «Не бракує уваги».
щось робити для цього – виділитися · «Комфортніше із чоловіком».
між іншими (72 дівчини). 23 дівчини
нічого не роблять, попри важливість Більшості дівчат подобається брати
бути в центрі уваги. (Додаток 3.1.1). участь у колективній позашкільній
Приклади того, що саме дівчата роб- діяльності (корпоративному відполять аби виділитися між іншими: «на- чинку на роботі) (63%). 2% відмітили,
магаюсь виглядати яскраво, приваб- що люблять, але в них немає колекливо/незвичайно (одяг, зачіска, пір- тиву («я не вчуся, не працюю»), 1% –
синг, татуювання інше)» – 20 дівчат; відповіли, що їх не приймає колектив.
«намагаюсь бути розумною (працюю 27% респондеток не люблять позанад своїм мовленням, багато читаю, шкільну діяльність. (Додаток 3.2).
запам’ятовую цікаві факти, прагну під- Під час колективного відпочинку
тримати бесіду)» – 26 дівчат; «намага- або на роботі майже третина дівчат
юсь бути дотепною (знаю та розпові- комфортно відчуває себе в ролі подаю анекдоти, шуткую)» – 25 дівчат. мічниці і виконавиці доручень (30%);
(Додаток 3.1.1.1).
кожна п’ята – в ролі пасивної спосте-

На запитання «Чому не важливо бути
в центрі уваги?» (91 дівчат) більше половини дівчат, яких це стосується, відповіли «мені це не цікаво, я спокійна
людина, не люблю бути в центрі
уваги» – 51 дівчина; значно менше відповіли «я почуваю себе комфортніше
наодинці, ніж серед людей» та «я не
люблю виділятися, бо я соромлюся» –

рігачки (20%); кожна шоста – в ролі
людини-ідеї (17%). 15% дівчат відзначили роль мотиваторки (усіх веселю,
шуткую, підбадьорюю), 12% – лідерки
(організаторки), 4% – людини-критики. (Додаток 3.3).
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3.3 Якщо ти береш участь у колективному відпочинку
або роботі, в якій ролі ти відчуваеш себе комфортно?
Інше
Мотиваторка (усіх веселю...)
Посивна спостерігачка
Людина-критика
Людина-ідеї
Помічниця і виконавець доручень
Лідерка (організаторка)
0%

У випадку підготовки проекту третина дівчат скоріш за все погодилася
би виконувати творчі завдання (малювала, складала вірші, майструвала
щось, писала та відповідала за музику, інше) (30%), майже чверть – розробити план та роздати ролі іншим,
контролювати, як іде процес (23%),
кожна десята – або зняла би усе на
відео/фото, викладала в соцмережі,
зробила відео блог про це, зробила
творчий звіт/презентацію (11%), або
виконувала би доручення – подати,

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

принести, передати повідомлення
сходити в магазин, приготувати усім
чай, тощо (10%). Найменший рейтинг
(2%) у опції «Писала би листи партнерам, складала тексти, писала пости».
(Додаток 3.4). З-поміж іншого:
· «Не знаю», «Нічого», «Не люблю
приймати участь» (4 дівчини).
· «Я виконую все вище перелічене».
· «Спостерігала».
· «Робити так, щоб колектив був дружній».

Цитати з глибинних інтерв’ю
Лєна, 18 років, Краматорськ, Донецька область
(Якби тобі випала нагода взяти участь в спеціальному навчанні з
підготовки тебе до дорослого життя – яку тематику ти б вибрала?) Я б обрала лідерство і вибір професії.
Юля, 17 років, Харків
Мене з самого дитинства тато привчив до футболу. Спочатку мені
це не подобалося, думав якісь дурні бігають на футбольному полі за
м'ячем, що там цікавого. Потім подивилася тактику, як вони гра-
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ють, подивилася, скільки вони заробляють, і почала дивитися, вираховувати.
Тато навіть не знав, що таке офсайт. (Ти поки бачиш себе у футболі?) Так, поки
в футболі. Тренер трохи жорсткий, але я розумію, що треба намагатися, тому
що потрапила в команду чемпіонів, як виявилося. .. мені хочеться розвиватися
в спорті.
... ми іноді запрошуємо до себе друзів, додому, і обговорюємо різні теми. Куди
піти, де можна розважитися? У нас більш молодіжний рух. Ми навіть квести
проводимо. З мотивацією. ... Сестра завжди нервує, тому що я завжди головна.
Я їй кажу, що вона трохи підучиться і теж буде головна ... В останній раз я відчувала себе щасливою, коли ми з командою організовували квест. Ідеї я слухала.
Мене це надихає. Я була щасливою.
(Якби тобі випала нагода взяти участь в спеціальному навчанні з підготовки
тебе до дорослого життя – яку тематику ти б вибрала?) Я б вибрала лідерство. Як бути лідером, якщо у тебе є своя команда. Як зробити так, щоб терпіння було, і нерви не мотали. Я б послухала тренінг. Так, я була на одному
тренінгу, з лідерства. Там навіть одну книгу дали – "Як бути лідером". Я її зараз
читаю.
Валерія, 16 років, Хмельницький
… Іноді, особливо літом, збираємося з хлопцями і деякими дівчатами, і ми граємо у футбол. … Не знаю чому, але мені цікаво.
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Чи відвідувала ти останнім часом… (
Чи відвідувала ти останнім часом… (

Інше: Інше:
К

К

Інше:
К

Додатки до Частини 3
Інше:
Інше:

3.1 Чи важливо
для тебе бути в центрі уваги інших? (N=250)
К
К

Так, важливо
Ні, не важливо
Не знаю
ти
3.1.1 Чи
ЧититиЧи
робиш
щось для цього? (N=95)
Нічого не роблю
Так, я намагаюсь виділитися між іншими»

Чи ти

Чи ти
Чи ти

3.1.1.1 Що саме ти для цього робиш? (N=72)
Намагаюсь виглядати яскраво, привабливо/незвичайно (одяг, зачіска, пірсинг,
татуювання інше)
Намагаюсь бути розумною (працюю над своїм мовленням, багато читаю,
запам’ятовую цікаві факти, прагну підтримати бесіду)
Чому Чому
Намагаюсь бути дотепною (знаю та розповідаю анекдоти, шуткую)
Відповідь відсутня

20
26
25
1

Чому

Чому
Чому

3.1.2 Чому «Не важливо»? (N=91)

Я почуваю себе комфортніше наодинці, ніж серед людей
Мене ображають/дражнять інші (в школі/коледжі/на роботі/вдома), тому
намагаюся бути непримітною
Я не люблю виділятися, бо я соромлюся
Мені це не цікаво, я спокійна людина, не люблю бути в центрі уваги
Інше

3.2 Чи любиш ти брати участь у колективній
позашкільній діяльності (корпоративному відпочинку
на роботі)? (N=250)
Так, люблю
Так, але у мене немає колективу(я не вчуся, не працюю)
Так, але мене не приймає мій колектив
Ні, не люблю
Не знаю, як відповісти

(

(
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(

(

(

3.3 Якщо ти береш участь у колективному
відпочинку або роботі, в якій ролі ти відчуваєш
себе комфортно? (N=250)

(

Лідерка (організаторка)
Помічниця і виконавиця доручень
Людина-ідеї
Людина-критика
Пасивна спостерігачка
Мотиваторка (усіх веселю, шуткую, підбадьорюю)
Інше

3.4 Якщо б тобі довелось обирати, яку частину підготовки проекту
виконувати, ти скоріш за все б погодилася: (N=250)
Розробити план та роздати ролі іншим, контролювати як іде процес
Виконувала би творчі завдання (малювала, складала вірші, майструвала щось,
писала та відповідала за музику, інше)
Збирала гроші, робила закупки матеріалів, рахувала
Зняла би усе на відео/фото, викладала в соцмережі, зробила відео блог про це,
зробила творчий звіт/презентацію
Виконувала би доручення – подати, принести, передати повідомлення сходити в
магазин, приготувати усім чай, тощо
Писала би листи партнерам, складала тексти, писала пости
Спілкувалася б з іншими щодо цього проекту, розповідала усім, запрошувала до
проекту, шукала би спонсорів, партнерів
Перевіряла би терміни та якість виконання проекту
Інше:
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Частина 4 –
Довіра. Авторитет. Канали комунікації
до подруги (49%), третина дівчат – до
мами та/або тата (34%), чверть шукає
відповіді в Інтернеті (26%). Подруги
також домінують загалом в зверненнях по допомогу (часто або рідко) –
86%, звернення до Інтернету загалом
складають 76%. Самостійно вирішують проблеми через впевненість у
власних силах («Ні з ким не ділюся,
можу сама вирішити») – 75%. Найрідше по допомогу звертаються до відомих блогерів (8%). Половина дівчат
не звертається по допомогу, попри
бажання її отримати («Ні з ким не ділюся, але хотіла би») (51%). Лікарі посідають третє місце у рейтингу
«Ніколи» (45%), часто до них звертаУ випадку виникнення проблеми ються 13% респонденток, рідко –
особистого характеру найчастіше 42%. (Додаток 4.2).
дівчини звертаються по допомогу

Для більшості дівчат (56%) авторитетом або тими, до чиєї думки вони
дослухаються є батьки чи рідні. На
другому місці посідають друзі та однолітки (18%), на третьому – вами
самі, бо покладаються лише на себе
(14%). 8% дівчат вказали на одноліток
або дорослих з ВІЛ-статусом. Найменше дослухаються до вчителів (1%)
та взагалі не дослухаються до лікарів
(0%). (Додаток 4.1). З-поміж інших:
· «Психолог».
· «Дорослі, навіть без ВІЛ».
· «Хлопець/Чоловік» (3 дівчини).
· «Господь».
· «Ніхто».
· «Старший брат», «Старша сестра».

4.2 Коли у тебе виникаэ проблема будь-якогоособистого
характеру, до кого ви звертаэтеся по допомогу?
Ні з ким не ділюся, але хотіла би
Ні з ким не ділюся, можу сама...
Шукаю відповіді в інтернеті
Відомого блогера/ки
Лікаря
Друга
Подруги
Близьких – сестри/брати...
Мами та/або тата
0%
Часто

50% 100% 150% 200% 250% 300%
Рідко
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Ніколи

На запитання щодо користування
соціальними мережами та/або месенджерами переважна більшість
відповіла, що користується Instagram
(84%), друге місце посідає YouTube
(67%), третє – Telegram (64%). Найнижчий рейтинг у WhatsApp (12%). 4% дівчат не користуюся соціальними
мережами та/або месенджерами. (Додаток 4.3). Серед причин, через які
дівчини не користуються соціальними мережами (Додаток 4.3.1):
· Відсутність комп'ютера – 3 дівчини.
· Відсутність телефону – 2 дівчини.
· Відсутність доступу до інтернету –
3 дівчини.
· Не цікавить – 3 дівчини.

У пошуках інформації щодо ВІЛ та
сексу дівчини, які живуть з ВІЛ, 14–18
років використовують різноманітні
ресурси. Обираючи три ресурси,
якими дівчини користувалися найчастіше протягом останнього року, третина респондеток зазначила Інтернет
або пошуковик Google (33%), 27% дівчат відповіла, що не цікавилася/не використовувала або взагалі не надала
відповіді, 18% дівчат відзначили лікарів і тільки 8% зазначили, що ресурсом є мама, батьки, рідні.

4.4 Зазнач три ресурси, які ти використовувала найчастіше для
отримання інформації щодо ВІЛ та сексу протягом останнього року
Школа, ПТУ, училище
Соцпрацівниця
Соцмережі, Инстаграм, Телеграм, ФБ
Тренінги
Групи підтримки, включаичи вайбер групи
Не цікавилася/Не використовувала/Немає відповіді
Мама, батьки, рідні
Книги
Ютуб
Інтернет, Гугл
Лікар
Вікіпедія

7
5

22

13

7
9

68

21
22
17

44

83

Цитати з глибинних інтерв’ю
Юля, 17 років, Кривий Ріг
(З ким ти розмовляєш про секс? Де шукаєш відповіді?) Я серйозно ні з
ким не розмовляю, просто якісь загальні, поверхневі факти – з подругами. Я займаюся волонтерською діяльністю в організації, і там ми
проводимо тренінги. Раніше я була як учасниця, зараз я більше як інформа-
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торка, спікерка, тренерка, можна сказати. Більшу частину – напевно все –
дізналася на цих тренінгах.
(А як називалися ці тренінги? Що ти там дізнавалася і що потім сама розповідала іншим одноліткам?) Це були різні тренінги, я вже 4 роки в цій організації.
В основному це були теми з доктором, про види сексу, про те як правильно користуватися презервативами, про те, куди звертатися, якщо якісь екстрені
ситуації відбулися, про безпеку, про те як сказати "ні", і що таке активна згода.
(А як тобі комфортно отримувати інформацію: від дорослих людей або від ровесниць?) В принципі, без різниці. Дивлячись яку інформацію. Якщо якісь конкретні питання, то краще у експерта запитати про це. Якщо разові, то в
принципі мені без різниці – і так, і так комфортно.
Юля, 17 років, Харків
Заходила дивилася Вікіпедію – Японію дивилася, наприклад. Скільки
в ній людей проживає, як освіта проходить. (Це дуже хороший ресурс). Так, один з найкращих. Тому що в книгах – не все там пишуть.
Це раніше писали в книгах. Зараз менше. В інтернеті все більше розвинене. Можна прочитати, і додатково пошукати ще щось на інших сайтах.
А в книгах ... Це треба сісти в бібліотеці ... У нас немає таких великих бібліотек,
щоб шукати, шукати. І там немає стільки інформації, скільки в інтернеті.
Валерія, 16 років, Хмельницький
… Моя компашка для мене сенс мого життя, боюсь їм розповісти,
що у мене ВІЛ, щоб не втратити їх… Я найщасливіша, коли находжусь зі своїми друзями
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Додатки до Частини 4
4.1 Хто з твого оточення є для тебе авторитетом або до чиє
думки дослухаєтеся найбільше? (N=250)
Батьки/рідні
Вчитель/ка
Однолітки, друзі
Лікар/ка
Такі ж, як я однолітки з ВІЛ-статусом
Дорослі з ВІЛ-статусом
Ніхто, покладаються лише на себе
Інші
4

56%
1%
18%
0%
5%
3%
14%
4%

140Ко
2
46
0
12
7
34
9

Ко

4.2 Коли у тебе виникає проблема будь-якого особистого
Ко характеру, до кого ви звертаєтеся по допомогу? (N=250)
Часто

Ко

Мами та/або тата
Близьких – сестри/брати, бабуся/дідусь

86
64

Подруги

123

Друга

Рідко

34%

Ніколи

31%

87

26%

77
Яки
116

46%

70

28%

49%

91

37%

36

14%

57

23%

85

34%

108

43%

35%

Лікаря

32

13%

106

42%

112

45%

Відомого блогера/ки

4

2%

16

6%

230

92%

Шукаю відповіді в Інтернеті
Ні з ким не ділюся, можу сама вирішити
Ні з ким не ділюся, але хотіла би
Яки

65

26%

124

50%

61

24%

62

25%

125

50%

63

25%

43

17%

84

34%

123

49%

Яки

4.3 Якими соціальними мережами
та/або месенджерами ти
Яки
користуєшся? (N=250)
Не користуюся
Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Tik tok
Viber
WhatsApp
Інше
Н

4
Н
Н

4.3.1. З яких причин
не користуєшся? (N=11)
Немає комп'ютера
Немає телефону
Немає доступу до інтернету
Не цікавить

4%
39%
84%
64%
1
67%

11
98
210
161
168
79
145
31
11

32%
58%
12%
4%

2

2
2
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1

3
2
3
3

2

Н

4.4 Зазнач три (3) ресурси, які ти використовувала
найчастіше для отримання інформації щодо ВІЛ та
сексу протягом останнього року. (N=250)
Вікіпедія
Лікар
Інтернет, Гугл
Ютуб
Книги
Мама, батьки, рідні
Не цікавилася/Не використовувала/Немає відповіді
Групи підтримки, включаючи вайбер групи
Тренінги
Соцмережі, Инстаграм, Телеграм, ФБ
Соцпрацівниця
Школа, ПТУ, училище

Ти

Хто повідоми

Ком

42

17
44
83
22
9
21
68
7
13
22
5
7

7%
18%
33%
9%
4%
8%
27%
3%
5%
9%
2%
3%

Частина 5 – Життя з ВІЛ
Переважна більшість ВІЛ-позитивних
дівчат віком 14–18 років живе з ВІЛ
з народження (80%) за їхньої особистої оцінки. Майже кожній десятій це
не відомо (9%). 5% дівчат вважають,
що живуть з ВІЛ більше 5 років (Додаток 5.1).

школі у віці 10–15 років (65%). Кожна
четверта – в молодшій школі у віці 69 років (26%), саме цей вік рекомендований для розкриття ВІЛ-статусу.
4% дівчат дізналися про свій діагноз
у дошкільному віці (4–5 років), а 3%
дівчат – в старшій школі у віці 16–17
років. 2% дівчат не пам’ятають, коли
Більшість дівчат дізналася про свій це трапилося. (Додаток 5.2).
ВІЛ-позитивний статус в середній
5.2 В якому віці ти дізналася про свій
ВІЛ-позитивний статус?
Не пам’ятаю
Старша школа (16–17 років)
Середня школа (10–15 років)
Молодша школа (6–9 років)
Дошкільний вік (4–5 років)
0

20

40

60

80 100 120 140 160 180

На запитання «Хто повідомив тобі · «Опікун» (3 дівчини).
про твій ВІЛ-позитивний статус?» · «Я здогадалася сама» (3 дівчини).
половина дівчат відповіла, що це · «Пацієнт з лікарні».
батьки (мама або батько) (48%), а · «Дівчинка, яка була разом зі мною
у таборі».
кожна п’ята дізналася або від інших
членів сім’ї (бабуся, дідусь, інші члені · «Подруга по палаті в лікарні» (2 дівчини).
сім’ї) (20%), або від лікаря/ки (19%).
5% дівчат про ВІЛ статус повідомили 4% дівчат дізналися про свій діагноз
психолог/иня або інші люди, з-поміж від соціального/ї працівника/ці. (Доних людей:
даток 5.3)
· «Ми були в таборі і хтось з дітей сказав, що ми в цьому таборі тому, що
хворі на ВІЛ».
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5.3 Хто повідомив тобі про твій
ВІЛ-позитивний статус?
119
50

47
12

Лі
ка
р/
ка
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их
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/и
ня
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ьн
ий
/а
Ін
ш
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ю
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Звістку про ВІЛ третина дівчат сприйняла спокійно, бо не лякалася цієї
хвороби (32%), а чверть спокійно, бо
здогадувалася про це раніше (23%).
Кожна п’ята дівчина засмутилася,
коли дізналася про свій діагноз (19%),
а кожна десята зазначила, що їй було
дуже страшно (10%) або інший стан
(10%). 5% дівчат дуже розсердилися,
дізнавшись таку звістку. (Додаток 5.4).
З-поміж іншого зазначено:
· «Я не пам’ятаю» (6 дівчат).
· «Засмутилась, що мене ніхто не полюбить».
· «Ніяк, однаково».
· «Не розуміла, що зі мною сталось»
(2 дівчини).
· «Перебувала в шоці» (3 дівчини).
· «Не вірю і по сьогоднішній день».
· «Плакала від щастя, бо це не рак».
· «Була маленька, не розуміла».
· «Спокійно, тому що не знала, що це
таке» .
· «Я просто не розуміла, мама плакала».
· «Спокійно, тому що одразу все зрозуміла».
· «Я запитувала у батьків все, що хотіла знати».
· «Ніяк не реагувала, бо не розуміла
до кінця».
8

9

сім
’ї

Чл
ен
и

Ба
ть
ки

13

· «Не така як всі (неповноцінна), мені
було страшно, я засмутилася».

Майже половина дівчат (45%) нікому
не розповідає про свій ВІЛ статус.
Найбільшу довіру щодо розкриття
ВІЛ статусу у дівчат мають їхні подруги (28%). Кожна п’ята дівчина розповіла про ВІЛ членам родини (22%),
14% дівчат – другу, 6% – соціальному/ій працівнику/ці. (Додаток 5.5).
4% відзначили «Інше», а саме:
· «У соціальній мережі Instagram».
· «Хлопцю/Нареченому» (4 дівчини).
· «Я живу з ВІЛ відкрито» (3 дівчини).
· «Другу з Інтернет-простору».

Фахівці вважають, що до підліткового
віку дитина з ВІЛ повинна бути проінформована про свій діагноз8. Тільки
половину дівчат консультували щодо
способів розкриття свого ВІЛ-статусу
(46%). (Додаток 5.6). Майже третину
такого консультування проводили
лікар(ка) (31%), кожну четверту консультував/ла соцпрацівник(ця) (28%)
або психолог/иня (25%). Батьки або
члени родини консультували 10% дівчат, серед тих, хто підтвердила таке
консультування. 4% дівчат вчили розкривати ВІЛ-статус на групах підтримки. (Додаток 5.6.1).

Практика і дослідження показують, що діти, інформовані про свій діагноз, краще
справляються зі стресом, викликаним симптомами захворювання, і у них вища
самооцінка, ніж у дітей, які не знають про свій статус. Батьки, розкривши діагноз
своїм дітям, менше схильні до депресії, ніж ті, хто не зробив цього.
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5.6.1 хто тебе консультував щодо способів
розкриття ВІЛ-статусу?
На групах підтримки
Соцпрацівник/ця
Волонтери
Опікуни, члени родини
Мати, батьки
Психолог/иня
Лікар/ка
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30%

35%

Більшість дівчат, яких не консульту- Переважна більшість з-поміж тих, хто
вали щодо розкриття ВІЛ-статусу під- відповіли на це запитання, мають потвердили свою зацікавленість в зитивні враження, на кшталт:
такому консультуванні (59%). (Дода- · «Дуже круто та незабутньо».
· «Там дають дуже багато важливої інток 5.6.2).
формації, яку повинні знати ВІЛ+».
Майже половина дівчат хоча б раз · «Сьогодні перший раз. Сподобавідвідувала групу взаємопідтримлось, багато нового дізналась».
ки підлітків/людей/жінок, які жи- · «Мені це допомагає не боятись
вуть з ВІЛ (46%). Третина відмітила,
свого статусу».
що не знає, що це таке (32%), а кожна · «В захваті!».
п’ята зазначила, що її не цікавлять · «Сподобалось, з багатьма стали
групи взаємопідтримки (22%).
друзями».
·
«Отримую
задоволення».
(Додаток 5.7). Цитата респондентки:
· «Не мала можливості, але хотіла б · «Відчуваю себе сама собою».
· «Класно, відчуваєш впевненість».
відвідати».
· «Знайшла друзів з ВІЛ, знайшла
Серед 113 дівчат, які поділилися врапідтримку особі соціального праженням від відвідування груп взаємоцівника, стала активною, креативдопомоги тільки п’ять відповідей (4%)
ною, розповідаю про досягнення,
нейтральні або незадовільні:
не боюся критики, висловлюю
· «Я не пам'ятаю»
свою думку, мене підтримують».
· «Раніше – некомфортно, зараз –
· «Дуже сподобалося, я відчула підтбільш менш».
римку і те, що я не одна. супер».
· «Є добрі та погані враження».
· «Сподобалося, я познайомилася
· «Нормально, але було нудно. Хоча
з людьми, для яких ВІЛ – це не пропознайомилась з гарними друблема».
зями».
· «Корисно. Я дізналась більше про
· «Не пам'ятаю, це було в дитинстві».
ВІЛ, що я не одна. Я можу спілкува-
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тися з людьми, які теж живуть з
ВІЛ».
· «Було важливо слухати інших учасників, як вони живуть з ВІЛ».

На запитання «Як ти ставишся до
свого статусу зараз?» майже половина дівчат зазначила, що ВІЛ її не
бентежить (45%), майже третина приймає ВІЛ-статус як невід’ємну частину
себе (30%). Проте 14% дівчат звинувачують інших людей, а 4% зляться на
себе. 7% відзначили з-поміж іншого
наступне ставлення (Додаток 5.8):
· «Ніяк. Просто є і все».
· «Добре ставлюся».

· «Звичайно».
· «Не розумію, що це є у мене».
· «Мені пофіг».
· «Звинувачую маму».
· «Інколи це буває прикро».
· «Я не розумію до кінця, що це».
· «Не знаю».
· «Пристосовуюсь до такого стану
життя».
· «Іноді трішки засмучуюсь через те,
що в мене ВІЛ статус».
· «Не люблю про ВІЛ розмовляти».
· «Хочу дізнатись більше інформації
про те, як жити з ВІЛ дорослим життям».
· «Негативно».

Цитати з глибинних інтерв’ю
Даша, 16 років, Мелітополь, Запорізька область
(Як ти себе відчула після того, як розповіла?) Дуже велике полегшення!
Нічого не приховую. Немає чого ховати. Ми гуляємо, я в потрібний
мені час вільно приймаю терапію. Раніше питання були – що, навіщо,
чому. Я приховувала, брехала – то застуда, то від кашлю, то противірусні. Незручно було. Кожен день, в один і той же час, по будильнику. Дивно виглядало.
(Тепер бар'єри пішли?) Так, пішли. Він тепер контролює, випила я ліки. Мама навіть вчора сказала: "Даша собі хорошого хлопчика вибрала – піклується про
неї". Так, він мене весь час контролює. Він дзвонить або пише.
Яна, 15 років, Кропивницький
(Про твій ВІЛ-статус знають тільки рідні?) Тільки мама і бабуся.
З друзів ніхто не знає. Мій хлопець також не знає. Наприклад, сьогодні я йому скажу, а завтра ми з ним розійдемося. Не розповідаю.
Юля, 17 років, Харків
Дізналася я в цьому році, від батьків. Ми здавали аналізи, і мої
батьки запитали: "Пропускати не можна, ти ж знаєш, що ти хворієш?". Я кажу: "Я не знаю, чим хворію". Вони: «Як ти не знаєш, ти п'єш
вітаміни, і не знаєш, що ти хворієш?» Я кажу: «Ні, не знаю». Тоді вони сказали,
що я хворію ВІЛ-інфекцією.
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(Що ти переживала в цей момент?) У цей момент у мене було занепокоєння, як я
буду жити. Всі нормальні люди живуть нормально, а я ось, з цією болячкою типу.
(Що відчуваєш зараз?) Зараз я нормально до цього ставлюся, мене нічого не
турбує. Я зрозуміла, що можна з цим жити, головне пити вітаміни вчасно. …
батьки кажуть, що розповідати про це нікому не треба, що це моє особисте.
А так, нормально спілкуємося, дружимо. Ходимо в клуби молодіжні.
Свєта, 16 років, Миколаїв
… найскладніша ситуація в моєму житті була, коли мене подруга
запросила до себе на ночівлю. Я, природно, погодилася – це ж так
класно, вау! Але мені потрібно було їй якось сказати про те, для чого
я п'ю терапію. Тобто я розуміла, що це людина, якій я в принципі можу довіритися. Я на той момент готова була розповісти все. Але стрес від цього я, напевно, отримала максимальний. Все-таки я розповіла. Вона відреагувала
нормально, посміялася і сказала "Гаразд, буває". Я сказала: "Зрозуміло. Ясно.
Дякую".
Валерія, 16 років, Хмельницький
Для мене це був треш. Я здогадувалася раніше, що я ВІЛ-позитивна,
через те що часто здавала кров і приймала таблетки кожного дня.
І мені було 10 років. Коли я заходила в лікарню, там була табличка
СНІД-центр, і вже були здогадки про те, що у мене ВІЛ.
Я спочатку не зрозуміла, що це таке, й не приділяла цьому уваги. Але потім
мене постійно почали мучити питання – що це таке, чи я можу померти. Такі
були думки. Потім, коли у мене з’явився перший телефон, я одразу загуглила,
що це таке, і дізналася, і зрозуміла. Трохи була розгублена.
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Ти

Ти

Ти
Ти

Ти
Додатки
до Частини 5

5.1 Ти живеш з ВІЛ
Ти особиста оцінка)… (N=250)
(твоя

5.2 В якому віці ти дізналася про свій
ВІЛ-позитивний статус? (N=250)

Хто повідоми

повідоми
5.3 Хто повідомивХто
тобі
про твій
Хто повідоми
ВІЛ-позитивний статус? (N=250)
Хто повідоми
Хто повідоми
Хто повідоми

Інша людина

5.4 Як ти сприйняла звістку про ВІЛ? (N=250)
Ком

Ком

Ком
Ком

5.5 Кому ти розповіла про
Ком свій статус? (N=250)

5.6 Чи консультували тебе
щодо способів розкриття
свого статусу? (N=250)

Ком
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5.6.1 Хто це робив? (N=114)

5.6.2 Чи зацікавлена ти в такому
консультуванні? (N=136)

5.7 Чи відвідувала ти коли-небудь групи взаємопідтримки
підлітків/людей/жінок, які живуть з ВІЛ? (N=250)

5.8 Як ти ставишся до свого статусу зараз? (N=250)

Як ча

Як ча

Як ча

Як ча

Ти

(

(

(

Х
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Частина 6 -Лікування
ВІЛ-інфекції та побічні ефекти
Переважна більшість дівчат перебу- вартально, а 28% – кожні півроку.
ває під постійним медичним нагля- Лише 6% дівчат бачать їх один раз на
дом у зв’язку з ВІЛ – 66% відвідує рік. (Додаток 6.1).
лікаря/ку або консультанта/ку щок6.1 Як часто ти бачиш свого
лікаря/консультанта з ВІЛ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Кожні
3 місяці

Кожні
півроку

1 раз
на рік

Не бачила
понад рік

Більше половини респонденток (56%)
2
стверджують,
що знають визначення
клітин СД4. Додаток 6.1). Проте, коли
дівчат попросили надати це визначення, тільки 101 дівчина (40%) дали
визначення, наближене до поняття
клітини СД4. В інших відповідях дівчата відповідали «не знаю/не пам’ятаю» (8%) або давали не правильне
визначення, в тому числі плутали с
визначенням вірусного навантаження (8%). (Додаток 6.2).
Приклади відповідей:
· «Клітини імунітету, які вражає інфекція».
· «Це клітини в організмі людини.
Моя "гратка"».

· «Охоронець організму».
· «Кров’яні тільця лейкоцитів, які
розпізнають віруси та бактерії, які
попадають до нашого організму».
· «Клітини, які відповідають за імунітет».
· «Це Т-лімфоцити-хелпери. Вони є
важливою частиною імунної системи».
· «Це вірусне навантаження».
· «Це клітини, що відповідають за
імунітет людини, чим більше клітин,
тим краще організм справляється з
вірусом».
· «Клітини імунітету, які захищають
організм».
· «Клітини, які я перевіряю у лікаря».
· «Повинні бути менше сорока».
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· «Клітини, які треба захищати від вірусу ВІЛ».
· «Знаю, що повинні бути більше 350
клітин».
Дві дівчини не приймали АРВ-препарати на момент опитування (Додаток 6.3):
· «Зараз перерва, хочу змінити схему
АРТ».
· «Нещодавно я припинила прийом
терапії, не вірю в статус».

Коли дівчат попросили назвати найменування їхніх АРВ-ліків, половина дівчат їх не пам’ятає (51%),
кожна десята (10%) не знає, а серед
вказаних ними назв препаратів (38%)
тільки 50 відповідей (20%) звучать як

ті, що відповідають дійсності (правильно вказані три препарати). (Додаток 6.3.1).

· «Алувія, другу таблетку не пам'ятаю».
· «Алувія, ламівудін, 3-й препарат не
пам'ятаю».
· «Ківекса, інші не пам'ятаю».

Більшість дівчат самостійно приймають ліки і контролюють їх прийом
(62%). У 18% дівчат хтось із рідних
контролює дотримання режиму АРТ,
«по-різному, комбінація з інших відповідей» – 20% дівчат. Тільки одна дівчина зазначила, що їй допомагає
соціальний/а працівник/ця з питань
прихильності. (Додаток 6.4).

К

6.4 Хто відповідає за прийом тобою ліків?
0%
20%

62%
Я сама приймаю ліки
і контролюю прийом
Хтось із рідних
контролює мене
По-різному, комбінація
з інших відповідей

18%

Допомагає соціальний/а
працівник/ця з питань
прихильності

Майже половина дівчат (46%) не
змогли дати визначення прихильності
до АРВ-лікування (відповідь відсутня,
«не знаю», «не пам’ятаю»). 3% дали не
правильну відповідь. (Додаток 6.5).
Інші 51% відповіли, по-різному демонструючи розуміння прихильності до
лікування, наприклад:

· «Ліки необхідно приймати, щоб
вірус не міг розмножуватися».
· «Це точний прийом ліків і дотримання лікування».
· «Ти повинна їх пити, щоб вірус не
розвивався».
· «Контроль, щоб не пропускати прийом».
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· «Звичка приймати ліки в один і той
же час».
· «Вчасно пити таблетки. Якщо не
приймати, то ВІЛ звикне.
· «Пити по годинам, дозу дотримуватися».
· «Кожен день протягом життя приймати, кожні 12 години».
· «Коли правильно, за часами приймаєш АРВ препарати».
· «Постійний прийом препаратів АРТ».

· «Розуміння того, що без АРВ ти не
проживеш».
· «Відповідальність у лікуванні ВІЛ».

На запитання щодо ставлення до лікування більшість дівчат (66%) відповіла «Звикла, нормально». Кожна п’ята
(20%) зазначила, що лікування її дратує
і вона не хоче його приймати, кожна
десята (11%) ставиться відповідально,
а 3% – із байдужістю. (Додаток 6.6).

6.6 Як ти ставишся до лікування?
Відповідально
Байдуже, забуваю, не знаю,
чому треба контролювати
Дратує, не хочу приймати
Звикла, нормально
0%

20%

40%

Майже третина дівчат (30%) зазначила, що в неї відсутні побічні
ефекти від АРТ. Інша третина відмітила серед своїх станів зміни настрою
(36%), втому/втомлюваність (33%), головні болі (32%), випадіння волосся,
втрату апетиту, дивні сни та порушення менструального циклу (наприклад: сильна кровотеча, дуже
тривалі або болісні місячні) зазнають
14% дівчат. (Додаток 6.7).

60%

80% 100% 120% 140% 160% 180%

перевіряла протягом останніх 3 місяців (45%), чверть – протягом року
(24%). Проте майже кожна третя не в
змозі відповісти коли в останнє перевіряла ВН (31%). (Додаток 6.9).

Що таке вірусне навантаження знає
більшість дівчат (66%). (Додаток 6.8).
Останній раз своє вірусне навантаження (ВН) майже половина дівчат
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6.9 Коли останній раз ти перевіряла своє
вірусне навантаження
Не
знаю/Немає
відповіді
Протягом
останніх
3 місяців

Протягом
року

Переважна більшість дівчат не змогла
назвати своє останнє вірусне навантаження – «не знаю/відповідь відсутня» (56%), «не пам'ятаю зараз»
(20%). Тільки чверть респонденток
обізнана щодо рівня свого вірусного
навантаження (24%). Серед тих, хто
вказали показники ВН, більшість зазначає невизначений рівень (51 дівчина). (Додаток 6.10).

На запитання щодо важливості вимірювання вірусного навантаження
44% дівчат відповіли «не знаю» або
взагалі не відповіли. Більшість дівчат
дала пояснення (56%), в яких, як правила, пов’язує рівень ВН з успішним
лікуванням. (Додаток 6.11).

Приклади відповідей на запитання
«Чому важливо вимірювати вірусне навантаження?»:
· «Важливо знати, чи виконує АРВ
свою головну задачу (кількість вірусу ВІЛ у крові)».

· «Щоб знати, чи можеш ти заразити
когось, наприклад, або ж для свого
заспокоєння».
· «Чи допомагають мені ліки ,чи блокують вони вірус».
· «Необхідність відстежувати прогресивність хвороби».
· «Щоб не інфікувати інших людей»
· «Якщо підвищується ВН – це погано, не підходить АРТ».
· «Може вирости і прийдеться міняти
схему».
· «Знати як організм реагує на АРТ»
· «Для розуміння чи допомагають
препарати».
· «Чи діє АРВ-лікування».
· «Щоб бачити, заблокований вірус
чи ні».
· «Щоб бути впевненою, що не захворію на СНІД».
· «Щоб контролювати вірус, щоб він
не розмножувався».
· «Контроль того, приймаю я АРТ чи
ні».

53

Цитати з глибинних інтерв’ю
Юлія, 17 років, Дніпро
(А зараз як ти себе почуваєш?) Відмінно! Шикарно себе почуваю. Я на
терапії зараз, і у мене взагалі в житті все відмінно – вірусна не визначається, не хворію, хоча іноді хотілося б, щоб в коледж не піти.
Але у мене не виходить хворіти (сміється). Але це добре. У мене все відмінно,
живу повноцінним життям. Я рада.
Маша, 17 років, Черкаси
… я точно пам'ятаю, що в дитинстві, в дитячому офісі на Можайського постійно дивилися мультики всілякі, про Фею Вітамінку мій
улюблений був... Тобто я розуміла, що це таке. Це не було сильно
страшно, я напевно підозрювала, що це у мене є. Але прямо сказали [про статус] років, напевно, в 9 або в 10. … Все-таки я пила таблетки, дивилася ці мультики... А зараз я відчуваю себе, як звичайний підліток... Іноді, звичайно, думаєш
... не то щоб депресії, але все одно виникають думки "О Боже, їх знову пити,
кожен день їх пити" ... Іноді забуваю, потім їх знову треба пити. І іноді дратує
те, що кажуть: "Подумаєш, це всього лише таблетка, один раз в день". Але коли
їх все життя п'єш, як-то воно вже не дуже .. Більше напрягу, ніж просто зазвичай
пити одні вітаміни, навіть якщо це одна таблетка в день. Чисто морально,
навіть не знаю через що. Просто тому, що монотонні дії кожен день і зобов'язання.
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Як ча

Як чадо Частини 6
Додатки
Як ча

6.1 Як часто ти бачиш
свого лікаря/консультанта
з ВІЛ? (N=250)

Як ча

6.2 Чи ти знаєш, що таке клітини СД4? (N=250)

Ти

(

Ти

Ти
Ти

(

Ти

6.3 Ти приймаєш
Ти
АРВ-препарати?
(N=250) (

Х

(

(

(

6.3.1 Напиши назви твоїх ліків? (N=250)

Х

6.4 Хто відповідає за прийом тобою ліків? (N=250)
Х

Х

Х

Х

6.5 Дай визначення – що таке прихильність до АРВлікування? (своїми словами) (N=250)
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Х

6.6 Як ти ставишся до лікування? (N=250)

6.7 Чи регулярно ти переживаєш будь-який
з наступних станів? (N=250)

Коли

6.8 Чи ти знаєш, що таке
Коливірусне навантаження?
(N=250)

6.9 Коли останній раз ти перевіряла
Коли
своє
вірусне навантаження? (N=250)

Коли
Коли

Яке т

Коли

6.10 Яке твоє останнє вірусне
Яке навантаження?
т
(N=250)

Яке т

6.11 Чому важливо вимірювати
вірусне навантаження?
Поясни своїми словами
(N=250)

Яке т
Яке т
Яке т
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Частина 7 Сексуальне та репродуктивне здоров’я.
Якщо дівчина з ВІЛ віком 14–18 років
захоче поговорити на тему сексуального життя, з найменшою вірогідністю вона подзвонить на телефон
довіри (1%), а з найбільшою вірогідністю – звернеться до подруги (50%).
Кожна п’ята дівчина звернеться до
батьків (21%), а кожна шоста – ні з ким

не розмовляє про секс і дізнається
про все, що її цікавить, з Інтернету
(17%). Майже однаковий рейтинг у
фахівців (психолог/иня або соціальний працівник/ця) (13%), друзів (12%)
та сексуальних партнерів/ок (12%).
16% респонденток зазначили, що їх
не цікавить секс. (Додаток 7.1).

7.1 З ким ти можеш выдверто поговорити на тему
сексуального життя?
Мене не цікавить секс
Ні з ким не розмовляю про секс...
Консультантом/кою по телефону...
Фахівцем (психолог/иня або...)
Батьками
Сексуальним партнером/кою
Другом
Подругою
0%

На запитання «У кого ти здатна закохуватися?» переважна більшість дівчат вказала на хлопців (90%), 4% – на
хлопців та дівчат, а 2% відзначили, що
їм не важливо, бо не поділяють людей
за гендером або статтю. «Ні в кого» та
«Не знаю» відповіли по 2% дівчат. (Додаток 7.2).

10%

20%

35%

40%

50%

знають або знають частково і потребую більше інформації. 6% дівчат не
знають, що можуть народити ВІЛ-негативну дитину або не цікавилася цим.
1% вважає, що не може. (Додаток 7.3).

Половина дівчат вважає, що може
мати сексуальні стосунки як з ВІЛпозитивною, так із ВІЛ-негативною
Переважна більшість дівчат знає, що людиною (50%), а кожна п’ята відміможе народити ВІЛ-негативну ди- тила, що ВІЛ-статус не має значення
тину (81%). 12% дівчат не впевнені, що для сексуальних стосунків (22%) або
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не замислювалася про це (22%). 5% не вважає секс для себе можливим.
дівчат вважає, що матиме секс тільки (Додаток 7.4).
з ВІЛ-позитивною людиною. 1% дівчат
7.4 Ти вважаеш, що можеш мати сексуальні стосунки...
Я не замислювалася про це
Не вважаю секс для себе можливим
ВІЛ-статус не має значення для
сексуальних стосунків
Як з ВІЛ-позитивною, так із
ВІЛ-негативною людиною
Тільки з ВІЛ-позитивною людиною
0%

20%

Переважна більшість дівчат зазначила, що не має сексуального досвіду (78%). 14% дівчат на момент
проведення дослідження мали одного сексуального/у партнера/ку,
який/а не має ВІЛ, а 3% – одного сексуального/у партнера/ку, який/а живе
з ВІЛ. 4% респонденток є сексуально
активними, але наразі не мають партнера/ку. По одній дівчини відмітили,
що на момент опитування у них «декілька сексуальних партнерів/ок, які
живуть з ВІЛ», «декілька сексуальних
партнерів/ок, які не мають ВІЛ», «є
партнер/ка, мені не відомий його/її
ВІЛ-статус», «різні партнери/ки, статус
яких мені не відомий». (Додаток 7.5).

Більшість дівчат знають, де отримати
інформацію про ІПСШ, безпечний
секс, використання презервативів
та протизаплідних засобів (57%).
Цей показник значно нижче порів9

40%

60%

80% 100% 120% 140%

няно з ВІЛ-позитивними жінками
(91%)9. Третина дівчат не змогла оцінити свої знання щодо подібної інформації (32%). У випадку захворювання на ІПСШ майже половина дівчат (48%) вважає, що матиме змогу
отримати діагностику та лікування, не побоюючись осуду медичних працівників, а 4% –
вважають, що не матимуть, 40% дівчат не знають, матимуть чи ні. Поговорити зі своїм лікарем про своє
сексуальне здоров’я та потреби завжди або як правила має змогу 28%
дівчат, а 21% – можуть це робити
іноді. Проте кожна п’ята дівчина (22%)
не може поговорити зі своїм лікарем
про своє сексуальне здоров’я та потреби, а майже третя дівчина не знає,
може чи ні (29%). Так саме, цей показник значно нижче порівняно з ВІЛ-позитивними жінками (55% жінок з ВІЛ
завжди або як правило можуть пого-

Сексуальне і репродуктивне здоров’я, ґендерна рівність та права людини, гендерне
насильство, економічні і політичні можливостіжінок, які живуть з ВІЛ в Україні.
БО «Позитивні жінки», 2016. Діаграма 3.1.2
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ворити зі своїм лікарем про своє сек- партнера або сказати «ні», 9 дівчин
суальне життя, 25% – можуть це ро- – жалкуючи, що це трапилося з
бити іноді10). (Додаток 7.6).
нею. (Додаток 7.7).

У респонденток із сексуальним досвідом (56 дівчат) спостерігається високий рівень необізнаності в питаннях жіночих презервативів (18 дівчат) та можливості отримати безкоштовні вироби, необхідні для приємного та безпечного сексуального
життя (лубриканти, жіночі та чоловічі
презервативи, контрацептиви та ін.)
(12 дівчат). Так саме, у цих дівчат високий рівень недоступності до жіночих презервативів (17 дівчат). 13 дівчат не можуть обговорити свій ВІЛстатус з партнером (партнерами) в атмосфері довіри. 19 дівчат іноді, а 10
ніколи не можуть займатися сексом,
не побоюючись завагітніти. У більшості дівчат із сексуальним досвідом
партнер завжди або як правило без
проблем використовує чоловічий
презерватив, якщо вона цього хоче
(45 дівчат). 42 дівчини завжди або як
правила почуваються безпечно зі
своїм партнером(ами). (Додаток 7.6).

Майже третина дівчат (31%) не знає,
що таке активна згода в сексуальних стосунках, інші 31% вважають,
що це вміння сказати «ні», а 16% дівчат вважає, що це згода на вступ в
сексуальні стосунки. І тільки кожна
п’ята дівчина надала повну відповідь
на це запитання – згода надана з ентузіазмом, коли є можливість сказати
«ні», не відчуваючи дискомфорту
(22%). (Додаток 7.8).

Більше третини дівчат (37%) вважають себе погано освіченими в питаннях сексуальної освіти (оцінили свій
рівень від 1 до 3 балів). Тільки кожна
п'ята дівчина (21%) зазначила, що відмінно або добре орієнтується в питаннях сексуальної освіти ((оцінили
свій рівень від 8 до 10 балів). Середній бал складає 4,76. (Додаток 7.9).

Досліджуючи ситуації насильства
серед 56 дівчат, які мали/мають сексуальний досвід, дослідниці дізналися наступне. 8 дівчат вступали в
сексуальні стосунки (йдеться про вагінальний або оральний або анальний секс) коли не розуміли, що
трапилось, 8 дівчат – будучи у стані
алкогольного або наркотичного
сп’яніння, 5 дівчат – проти свого бажання, 2 дівчини – проти своєї волі,
9 дівчин – не маючи змогу зупинити

10

10 бали
9 бали
8 бали
7 бали
6 бали
5 бали
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал
0%

Сексуальне і репродуктивне здоров’я, ґендерна рівність та права людини, гендерне
насильство, економічні і політичні можливостіжінок, які живуть з ВІЛ в Україні.
БО «Позитивні жінки», 2016. Діаграма 3.1.3
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/08/SRHR_Ukraine_2016.pdf

59

5%

10%

15%

20%

Попри надзвичайну важливість питання профілактики розвитку шийки
матки для дівчат та жінок, які живуть
з ВІЛ, левова частка дівчат не знають,
що таке вірус папіломи людини або
не володіють інформацією про нього
(73%), і тільки чверть зазначила, що
володіє інформацію про ВПЛ. 40% дів-

чат регулярно проходять профілактичні огляди у гінеколога (здаю
мазки 1 раз на рік), 54% – не проходять, а 6% – взагалі не знають, що це
таке. (Додаток 7.10).

Під час спілкування з інтерв'юерками
дві дівчини повідомили про сексуальне насильство.

Вікторія Семченко, інтерв'юерка, Краматорськ:
Після розмови з багатьма [дівчатами] я відчувала себе пригніченою
і складалося враження, що виходу немає. Інтерв'ю з однією з дівчаток
забути не можу. На запитання “Скільки років Ви живете з ВІЛ?” прозвучала відповідь: “Напевно тоді, коли мене ґвалтував мій вітчим, він і маму
заразив, і мене …”

Цитати з глибинних інтерв’ю
Юлія, 17 років, Дніпро
… Я дуже сильно в дитинстві боялася, як я жити буду, який у мене
чоловік буде. У мене обов'язково повинен бути ВІЛ-інфікований чоловік, і діти у мене такі ж народяться, і взагалі капець все. Але
потім я дізналася, завдяки мамі, дуже багато інформації, а також інтернету,
друзям (про ВІЛ). Ми обмінювалися інформацією, і вони мені розповіли, що у
мене може бути чоловік негативний, і діти негативні, і взагалі у мене все може
бути добре, тільки мені потрібно приймати терапію, і я можу вести таке ж
життя, як і усі.
Ліза, 15 років, Київ
… найскладніша ситуація – це перший раз, коли мій хлопець дізнався
про мій статус. Це, як раз, був мій перший сексуальний досвід. Я приїхала до нього, і вийшло так, що весь процес вже майже починався,
але у мене починається істерика, паніка. Він, звичайно, злякався, каже “Ліза, що
трапилося?” І я в той момент розумію, що ходу назад вже немає, і кажу "У мене
ВІЛ". Спочатку, хвилин 10 він просто сидів і мовчав, він був в шоці, а потім каже
"Заспокойся, все нормально. Все буде добре". І ми продовжили. І було все добре.
Я просто вдячна цій людині за те, що він мене прийняв такою, яка я є. Він абсолютно спокійно на це відреагував...
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Даша, 16 років, Мелітополь, Запорізька область
(З ким ти розмовляєш про секс?). Найчастіше з подругами. Якось з
мамою можна, мама у мене розуміє людина, але якось не комфортно. Є бар'єр. Тому з подругами. У мене є дорослі подруги – я у них
запитую. … Або шукаю в інтернеті. Інтернет – хороша річ, там можна
знайти все що хочеш.
(А які найважчі питання про секс ти можеш визначити? Що для тебе найважче,
незрозуміле, або важко відповідь знайти?) Не знаю. Напевно, що ТОЧНО від
всього захищає. Щоб не передалося нічого. Щоб захистити себе, або партнера,
на 100%.
(Саме питання захисту тебе і твого партнера?)Так. Мені здається що мало
про це. Все одно якісь ризики бувають, і не хочеться, щоб щось сталося, хочеться бути на 100% впевненою.
(І де ти шукаєш такі відповіді?)В інтернеті. Там багато всього різного. Заходжу
на все підряд сайти, читаю.
Маша, 17 років, Черкаси
(Які найважчі питання про секс ти можеш визначити, найважче
знайти відповідь?) Зараз все можна знайти в Інтернеті, наприклад,
такі питання, як "чому мій хлопець робить так, а не так, якщо мені
це неприємно, а ось це приємно і він просто не розуміє, коли я намагаюся йому
це пояснити" – тобто як йому плавно про це сказати, чи якось натякнути, або
... ну натякнути, звичайно, погано, тому що він може взагалі що-небудь інше подумає, і буде ще гірше, ніж було. Делікатну розмову, як провести на цю тему.
Юля, 17 років, Харків
(А взагалі, з приводу сексуального життя мама тобі щось розповідає?) Ні, мама сама не розповідає, бо їй ніколи.
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Додатки до Частини 7
7.1 З ким ти можеш відверто поговорити на тему
сексуального життя? (N=250)

7.2 У кого ти здатна закохуватися? (N=250)

7.3 Чи знаєш ти, що можеш народити
ВІЛ-негативну дитину? (N=250)

7.4 Ти вважаєш, що можеш мати
сексуальні стосунки… (N=250)
Тільки з ВІЛ-позитивною людиною
Як з ВІЛ-позитивною, так із ВІЛ-негативною людиною
ВІЛ-статус не має значення для сексуальних стосунків
Не вважаю секс для себе можливим
Я не замислювалася про це

Розкажи
Розкажи
Розкажи
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7.5 Оціни свій статус стосунків (N=250)
У мене не було сексуальних стосунків
Я є сексуально активною, але наразі не маю партнера/ку
Наразі у мене один сексуальний/а партнер/ка, який/а живе з ВІЛ
Наразі у мене декілька сексуальних партнерів/ок, які живуть з ВІЛ
Наразі у мене один сексуальний/а партнер/ка, який/а не має ВІЛ
Наразі у мене декілька сексуальних партнерів/ок, які не мають ВІЛ
У мене є партнер, Мені не відомий ВІЛ статус мого партнера
В мене різні партнери/ки, статус яких мені не відомий
Розкажи
Розкажи

7.6 Розкажи про свій сексуальний досвід (N=250)
Всі респондентки (N=250)

Твердження
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%

Як
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Я знаю, де отримати
інформацію про інфекції, що
передаються статевим
шляхом (ІПСШ), безпечний
секс, використання
презервативів та
протизаплідних
засобів (N=250)
Якщо я захворію на ІПСШ, я
маю змогу отримати
діагностику та лікування, не
побоюючись осуду(N=250)
медичних
працівників (N=250)
Я можу поговорити зі своїм
лікарем про моє сексуальне
здоров’я та потреби (N=250)
Н
Н
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(N=250)
(N=250)

7.6 Розкажи про свій сексуальний досвід (N=250)
Респондентки із сексуальним досвідом (N=56)
Завжди

Твердження

Як
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о

Іноді

Ніколи

Не
знаю

Я можу займатися сексом, не побоюючись
отримати будь-які інфекції, що передаються
статевим шляхом (ІПСШ) від партнера (N=56)
Я можу займатися сексом, не побоюючись
завагітніти (N=56)
Я можу займатися сексом, не побоюючись
передати ВІЛ своєму партнеру(ам) (N=56)
Я почуваюся безпечно з моїм
партнером(ами) (N=56)
Я знаю, де можна отримати безкоштовні вироби,
необхідні для приємного та безпечного
сексуального життя (лубриканти, жіночі та
чоловічі презервативи, контрацептиви та ін.)
(N=56)
Я можу обговорити свій ВІЛ-статус з партнером
(партнерами) в атмосфері довіри (N=56)
Мій партнер без проблем використовує чоловічий
презерватив, якщо я цього хочу (N=56)
Я можу користуватися жіночим презервативом,
якщо захочу (N=56)

7.7 Чи вступала ти в сексуальні стосунки (йдеться про
вагінальний або оральний або анальний секс) в ситуації…
У мене не було сексуальних стосунків (N=250)
Коли ти не розуміла, що трапилось (N=56)
Будучи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (N=56)
Проти свого бажання (N=56)
Проти своєї волі (N=56)
Не маючи змогу зупинити партнера або сказати «ні» (N=56)
Жалкуючи, що це трапилося з тобою (N=56)
Нічого з зазначеного вище (N=56)
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Не
стосується

Н

7.8 Чи можеш відповісти, що ти вважаєш активною згодою
в сексуальних стосунках? (N=250)
Не знаю, що це таке
Вміння сказати «ні»
Згода надана з ентузіазмом, коли є можливість
сказати «ні», не відчуваючи дискомфорту
Згода на вступ в сексуальні стосунки

7.9 Дай оцінку своїй
сексуальній освіті? (N=250)
1 бал
2 бали
3 бали
4 бали
5 балів
6 балів
7 балів
8 балівР
9 балів
10 балів
Р

7.10 Розкажи про свій досвід в питаннях
репродуктивного здоров'я (N=250)

Р

%
Я володію інформацією про Вірус Папіломи
Людини
Я регулярно проходжу профілактичні огляди у
гінеколога (здаю мазки 1 раз на рік)
Ч

Ч

8

Ч
8
8
8

8
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Частина 8 –
Стигма та дискримінація у зв’язку з ВІЛ.
Психічне здоров’я. Право на здоров’я.
На питання щодо розуміння значення
слова «стигма» тільки третина дівчат
надала відповідь, яка максимально
або наближено відповідає поняттю
(33%). Левова частка дівчат не знає або
не розуміє, що таке стигма (67%).
(Додаток 8.1). Приклади відповідей:
· «Навішування ярликів на людей».
· «Гнобіння людей за якоюсь певною
ознакою, без дій».
· «Коли тебе принижують через ВІЛ».
· «Ярлик, образливе використання
твоїх особливостей».
· «Образливе ставлення до людини
за її особливості».
· «Дискримінування прав ВІЛ позитивної людини».
· «Упереджене ставлення до людини,
із образами».
· «Коли про людину говорять всілякі
вигадки, лише тому, що вона приймає ліки».
· «Коли мене можуть назвати "спідозною"».
· «Коли вішають "ярлик" на тебе, схоже на булінг».
· «Це коли тебе судять не за те, яка ти
людина, а за твоїм діагнозом і т.д.».
· «Коли тебе можуть образити через
те, що у тебе ВІЛ».
· «Коли до мене погано відносяться,
тому що я маю ВІЛ».

11

Показники психічного здоров’я у дівчат, які живуть з ВІЛ, віком від 14 до 18
років, набагато кращі порівняно з ВІЛпозитивними жінками. Наприклад,
серед станів, які спричинив ВІЛ у дівчат, сором складає 19% проти 67% у
жінок, заперечення, небажання прийняти свій діагноз – 30% проти 57% у
жінок, проблеми низької самооцінки
– 17% проти 49% у жінок, самозвинувачування – 14% проти 65% у жінок11.
Половина дівчат переживала самотність, не пов’язану з ВІЛ (48%). Переважна більшість дівчат ніколи не
переживала анорексію/складнощі з
харчуванням (76%) або складність з
виходом на вулицю та перебуванням
у соціумі (75%). (Додаток 8.2).
Серед дівчат, які відмітили хоча б
один стан, що вказує на проблеми із
психічним здоров’ям, більшість не
зверталася по допомогу (71%). (Додаток 8.3). Найчастіше причиною не
звернення по допомогу виступає
відсутність інформації щодо таких послуг – це зазначила третина дівчат
(35%), кожна п’ята дівчина відчуває
страх (20%), 12% дівчат не вміють
просити по допомогу, а кожна десята
взагалі не вірить в допомогу (11%).
(Додаток 8.3.1). Серед іншого дівчата
зазначили спроможність самостійно

Сексуальне і репродуктивне здоров’я, ґендерна рівність та права людини, гендерне
насильство, економічні і політичні можливостіжінок, які живуть з ВІЛ в Україні. БО
«Позитивні жінки», 2016. Діаграма 3.1.2
http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2017/08/SRHR_Ukraine_2016.pdf

66

вирішувати проблеми психічного
здоров’я, наприклад:
· «Не маю потреби. Це не критичні
стани».
· «Зрозуміла сама причину та усунула».
· «Не вважаю, що потребую допомоги, це тимчасово».

· «Соромлюся» (2).
· «Можу розібратися сама/справлюсь сама» (8).
· «Мене це не турбує так сильно».
· «Немає в кого ії [допомогу] попросити».

8.3.1 Чому не зверталась по допомогу? (N=168)
Інше

Мені лячно

Не вмію просити
по допомогу
Не маю
інформації щодо
таких послуг

Не вірю в
допомогу

У випадку виникнення проблем психічного здоров’я найчастіше по допомогу дівчини звертаються до психолога/ині (24 дівчини), на другому місті
лікар(ка) та мама (12 дівчат), на третьому – подруги (9 дівчат). (Додаток
8.4). Респонденткам було запропоновано оцінити ступень задоволеності
отриманою допомогою – від 1 балу
«Дуже погано, зовсім не допомогло»
до 10 балів «Відмінно, дуже допомогло». Середнє значення по всім відповідям дорівнює 7,84 балів. Найчастіше найвищий бал (10) ставили ма0
тері або психологу/ині – 6 разів. Найменші бали (1–2) найчастіше ставили
так саме психологу/ині та матері/тітки – 1 раз. (Додаток 8.4.1).

Під час опитування половина респонденток не змогла пояснити значення
слова «дискримінація» (49%). Кожна
п’ята дівчина плутає дискримінацію з
визначенням «стигми» (21%). Тільки
чверть дівчат надала найбільше наближене до поняття визначення (25%).
(Додаток 8.5). Приклади відповідей:
· «Конкретні дії проти певної людини
або групи людей за певною ознакою».
· «Будь яка форма обмеження прав
та цінностей людини».
· «Коли людину обмежують в правах
за її відмінності».
· «Порушення прав людини».
· «Це коли влада бере гроші від
людей за медичну допомогу».
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· «Коли чиїсь права вище інших».
· «Коли порушуються права людини,
за те, що вона не така як всі».
· «Коли відмовляють в наданні допомоги через ВІЛ».
· «Упереджене ставлення, коли не
надають допомогу».
· «Обмеження прав людини».
· «Відмова лікаря від надання послуг
медицини».
· «Ізолюють від суспільства, тому що
ти якийсь не такий».

Більшість дівчат не стикалася в минулому зі стигмою та дискримінацією в
медичних закладах (66%). Проте 16%
респонденток зазначили, що переживали грубе або упереджене ставлення з боку медичних працівників/ць, 15% дівчат ставили запитання
про те, як вони інфікувалась ВІЛ, 12% –
розміщували в спеціальних палатах
або ізоляторах, 7% – розголошували
таємницю діагнозу іншим особам без
їх дозволу, 6% – відмовляли у наданні
медичної допомоги, 4% – відмовляли
прийняти, доки не оглянуть інших пацієтів/ок. (Додаток 8.6).

Третина дівчат зазначили, що знають
свої права, і, якщо їх порушуватимуть
в медичних закладах, вони знають,
куди слід поскаржитись (34%). 28%
дівчат частково згодна із цією тезою.
Проте значна частка респонденток
вагається із відповіддю на це запитання (35%) або не знає своїх прав
взагалі (3%). Дещо більше дівчат
згодні (42%) або частково згодні
(23%), що у випадку порушення їхніх
прав вони отримають необхідний
правовий захист, а 33% дівчат не зна-

ють чи можуть розраховувати на правову допомогу. 2% респондетнок не
згодні, що в змозі отримати допомогу.
Важливо відмітити, що процент відповідей «не знаю» на аналогічні запитання у жінок, які живуть з ВІЛ, значно
нижчий, порівняно з дівчатами (22%
та 23% відповідно ).

Переважна більшість дівчат вірить, що
медпрацівники/ці не розголошують
їхній ВІЛ-статус або будь-які інші деталі щодо них без їхньої згоди (76%).
Проте саме в цьому запитанні самий
високий рівень незгоди у дівчат – 8%.
Друге місце за рівнем незгоди посідають два твердження «Я можу отримати безкоштовне і якісне лікування,
інформацію, послуги, коли я їх потребуватиму» та «Я вважаю, що медпрацівники, які надають послуги, гарно
підготовлені, доброзичливі, готові надати підтримку» (7%). (Додаток 8.7).

У половини опитаних дівчат відсутня
думка щодо медичних послуг, які
були б корисними для неї, але їх
немає в наявності (50%), а чверть дівчат задоволена існуючими послугами
(26%). Інші запропонували послуги
наступних фахівців: психолог (17 дівчат), косметолог (7), стоматолог (5), гінеколог (4), група підлітків (2),
дієтолог, окуліст, реабілітолог, ендокрінолог, ЛОР фахівець (по 1). Наголос на безкоштовні послуги зробили
9 дівчат. (Додаток 8.8). Приклади відповідей:
· «Самостійне обстеження без згоди
батьків з 14 років».
· «Безкоштовні пологи».
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· «Щоб все було в одному місці, не їздити далеко».
· «Всі послуги повинні бути безкоштовні».
· «Щоб людей з ВІЛ не виділяли, а
приймали всіх разом в одному медзакладі».
· «Консультація та інформація про те,
як стати жінкою».
· «Конфіденційні консультації».
· «Безкоштовні для дівчат та підлітків».
· «Медичний кабінет саме для молодих дівчат та жінок, де лікарі відносяться дружньо та надають реальні
рекомендації».
· «Послуги, де можна конфіденційно
поговорити з лікарем про свої проблеми та ситуації. Щоб не боятись,
що цю інформацію лікар скаже бабусі-опікуну».

Половина опитаних дівчат не вбачає
бар’єрів для себе чи своїх подруг, щоб
почуватися захищеною в плані здоров’я (52%). Майже чверть зазначає
бар’єром відсутність грошей, щоб заплатити з послугу (23%), недостатність інформації – 22%, «не знаю куди
звернутися по допомогу (за послугою)» – 15%, недостатня увага з боку
батьків – 9%, Немає доступу до сервісу – 6%. (Додаток 8.9). З-поміж іншого:
· «Дискримінація людей з ВІЛ».
· «Некваліфікований фахівець».
· «Всі лікарі відносяться до підлітків
зверхньо і не хочеться до них ходити».

рослими (44%), кожна третя – стрес
та/або стрес менеджмент (33%) або
депресію (32%), кожну четверту турбує тема школи (26%), а кожну п’яту
недостатність спілкування з однолітками (21%) або вагітність (18%). Тема
зайвої ваги цікавить 6% дівчат, наркотиків – 4% дівчат. Додаток (8.10).
З-поміж іншого дівчата зазначили:
· «Як правильно розкривати свій ВІЛ
статус».
· «Я молода мама, як виховувати дитину.
· «Права (юридичні)», «Дискримінація» (2 дівчини).
· «Здоров'я», «ВІЛ».
· «Відносини з партнерами/хлопцями» (2 дівчини).
· «Невпевненість у собі», «Самооцінка, самореалізація», «Як бути
більше впевненою у собі».
· «Вибір майбутньої професії».
· «Планування майбутнього та впевненість у собі».
· «Планування майбутньої сім'ї»
(2 дівчини).
· «Несприйняття з боку однолітків».

Майже половина дівчат при нагоді
хотіла б обговорити зі своїм психологом (соціологом) тему конфлікту з до-
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Які теми ти б хотіла обговорити зі своїм
психологом (соціологом, …)?
Нічого/Не знаю/Не має тем
Інше
Конфлікт з дорослими
Стрес та/або стресс менеджмент
Зайва вага
Недостатність спілкування з…
Депресія
Вагітність
Наркотики
Школа
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Цитати з глибинних інтерв’ю
Юля, 17 років, Дніпро
... Це було пару-трійку років тому. Мене запросили в санаторій. Я повинна була їхати – виїжджати в понеділок. А в суботу мамі подзвонили, і сказали, що я не їду. На запитання мами «чому?» вони сказали
– «як же, там же люди, а у неї ВІЛ. Як це вона туди поїде». … Я не поїхала тоді.
Мені було спершу все одно, а потім стало трохи навіть сумно – чому? через
те, що у мене ВІЛ, і я не можу їздити в санаторій, гуляти з друзями, робити
щось? Що це за маячня? Я ж не є небезпечною. Це, напевно, єдиний випадок, коли
я піддалася дискримінації в цьому плані.
Лєна, 18 років, Краматорськ
… я коли приїхала [в табір] перший раз – нам сказали, що наш загін
йде купатися. Ми всі зібралися, підійшли до медблоку, там перевіряли, щоб ні вавок не було, нічого, тому що там хлорована вода. І
лікар каже: "Ну, ти ж хворієш". І все, я після цього ніколи не купалася там.
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Додатки до Частини 8
8.1 Поясни будь ласка, як ти розумієш слово
«стигма»? (N=250)
Не знаю/Не розумію/Немає відповіді
Ч Відповідь максимально відповідає
Ч
поняттю
Відповідь наближенна до поняття

Ч
Ч

8.2 Чи переживала ти тривалий період наступний стан: (N=250)
Ч

8
Стан

Не пов’язую
8 з
ВІЛ

8

Через діагноз
ВІЛ

Ніколи

Не знаю

8

8.2.3 Проблеми
8 низької
самооцінки
8.2.4 Заперечення,
8 8 небажання
прийняти свій діагноз
8.2.58Сильне почуття ізоляції (від
друзів, сім’ї, партнерів)
8
8

8

8.2.8 Анорексія/ Складнощі з
харчуванням
8 Складність з виходом на
8.2.9
вулицю та перебуванням у соціумі

8.3 Якщо ти відмітила хоча
б один стан, чи зверталася ти
по допомогу? (N=235)

8.3.1 Чому «Ні»? (N=168)
Мені лячно
Не маю інформації щодо таких послуг
Не вірю в допомогу
Не вмію просити по допомогу
Інше

8.4 Зазнач, будь ласка, до кого (N=67)

Н

Н

Психолог/иня
Батьки, рідні
Мати
Лікар(ка)
Подруга
Соцпрацівник/ця
Друзі
Сестра
Інші
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33
59
19
20
37

20%
35%
11%
12%
22%

Н

8.4.1 Оціни ступень задоволеності
від отриманої допомоги за
10 бальною шкалою (N=66)

8.5 Поясни, будь ласка, як ти розумієш
слово «дискримінація»? (N=250)
Не знаю, не може пояснити, немає відповіді
Плутають з визначенням «стигми»
Найбільше наближене до поняття
Не відповідає поняттю
Ч
Ч

8.6 Чи стикалася ти в минулому зі стигмою та дискримінацією
в медичних закладах, яка могла полягати в наступному...? (N=250)

Ч

Грубому або упередженому ставленні з боку медичних працівників
Відмові у наданні медичної допомоги
Запитаннях про те, як ти інфікувалась ВІЛ
Розголошенні таємниці діагнозу іншим особам без твого дозволу
Примусовому або недобровільному тестуванні на ВІЛ, без повідомлення та/або
твоєї згоди
Відмові в наданні Вам інформації про доступні послуги
Примусовому аборті або стерилізації
Відмові прийняти Вас, доки не оглянуть інших пацієтів/ок
Відмові від надання певного типу контрацептивів, навіть якщо вони є в наявності
Розміщенні в спеціальних палатах або ізоляторах
Нічого із вище зазначеного
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8.7 Розкажи про свій досвід отримання послуг з охорони здоров’я
як дівчини, яка живе з ВІЛ (N=250)

8.7.1 Я отримую ті ж самі послуги,
що і будь-яка інша дівчинка, коли
звертаюсь за медичними
послугами
8.7.2 Я поінформована про АРВлікування, що існує в моїй країні
8.7.3 Я можу отримати
безкоштовне і якісне лікування,
інформацію, послуги, коли я їх
потребуватиму
8.7.4 Я вважаю, що медпрацівники,
які надають послуги, гарно
підготовлені, доброзичливі, готові
надати підтримку
8.7.5 Мій досвід отримання
медичних послуг був позитивним, і
у мене є впевненість у високій
якості консультацій та лікування,
котрі я отримую.
8.7.6 Я вірю, що медпрацівники/ці
не розголошують мій ВІЛ-статус
або будь-які інші деталі щодо мене
без моєї згоди.
8.7.7 Мій лікар слухає мене та
надає рекомендації, виходячи з
моїх потреб та реалій як дівчинки,
яка живе з ВІЛ
8.7.8 Я знаю свої права, і, якщо їх
порушуватимуть в медичних
закладах, я знаю, куди слід
поскаржитись
8.7.9 Якщо мої права як дівчинки,
яка живе з ВІЛ, буде порушено, я
знаю, що отримаю необхідний
правовий захист
На твою д

Чи є

Які
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8.8 На твою думку, які медичні послуги були б корисними
8 На твою д
для
тебе, але їх немає в наявності? (N=250)
8

На твою д
«Не знаю»
або відповідь відсутня
8 На твою
д
«Все задовольняє», «немає таких»
Інше

є бар’єри для тебе чи твоїх подруг, щоб
8.9 Чи є Чи
якісь
Чи
є
почуватися
захищеною в плані здоров’я? (N=250)
Чи є

Бар’єри відсутні
Не знаю куди звернутися по допомогу (за послугою)
Недостатність інформації
Немає доступу до сервісу
Немає грошей заплатити з послугу
Недостатня увага з боку батьків
Інше

Які

Які 8.10 Які теми ти б хотіла обговорити зі своїм
Які

психологом (соціологом, …)? (N=250)

Школа
Наркотики
Вагітність
Депресія
Недостатність спілкування з однолітками
Зайва вага
Стрес та/або стрес менеджмент
Конфлікт з дорослими
Інше
Нічого/Не знаю/Не має тем
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Висновки дослідження
1. Освіта. Канали отримання інформації

· Вища освіта є важливою на думку
переважної більшості дівчат, які живуть з ВІЛ, і є здебільшого усвідомленою необхідністю, аніж одним
з аспектів щастя.
· Для отримання інформації дівчата
обирають соціальну мережу
Instagram, як пріоритетну платформу та спілкування.

2. Розвиток навичок. Лідерство

час пошуків інформації про ВІЛ
та секс ресурсом є мама, батьки чи
рідня.
· Лікарі не виявилися впливовими
в розв’язанні проблем загально для
всіх опитаних, а для майже половини дівчат – останньою інстанцією.
· Чверть опитаних дівчат у розв’язанні проблем особистого характеру покладаються лише на себе,
а кожна сьома не вважаює авторитетом нікого, крім самих себе.

· Кожна третя дівчина, яка живе з 4. Життя з ВІЛ
ВІЛ, прагне здобути навички розкриття власного ВІЛ статусу ото- · Групи взаємодопомоги відіграють важливу роль для прийняття
чуючим та дізнатися про те, як
дівчатами
свого ВІЛ-статусу, отризнайти своє місце в житті.
мання психологічної підтримки,
· Значна кількість дівчат мають поздобуття
нових знань та навичок
требу в розвитку навичок саможиття з ВІЛ.
впевненості та асертивності, а
кожна п’ята дівчина цікавиться по- · Розкриття ВІЛ-статусу дівчатам
проводиться доволі пізно – тільстановкою та досягненням цілей
ки чверть з опитаних дізналася про
· У дівчат не сформоване уявлення
свій
ВІЛ-статус у молодшій школі.
про ролі в командній роботі, здібності та навички, які треба для · Велика частка дівчата, які живуть з
ВІЛ, потребує розвиток навичок
цього мати, а також про роль ліщодо
розкриття ВІЛ-статусу.
дерки і її функції в команді.
· Переважна більшість дівчат психо3. Авторитети в зверненні по дологічно пристосувалася до життя
помогу
з ВІЛ, сприймаючи ВІЛ, як невід· Подруги є найвпливовішим середільну частину себе й зазначаючи,
довищем для дівчат.
що ВІЛ-статус їх не бентежить.
· У разі виникнення проблеми осо- · Чверть респонденток, без сумніву,
бистісного характеру третина дівпотребує психологічної та соцічат звертається до мами та/або
альної підтримки для корекції
тата, водночас, значно менша часставлення до свого ВІЛ-статусу.
тина опитаних зазначила, що під
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· Дівчата переживають стигму всередині родини, яка може переростати
в самостигму. Рідні, здебільшого похилого віку, забороняють дівчатам

говорити про свій статус друзям та
оточуючим, обмежують їхнє коло
спілкування.

Моя бабушка повторяет “Тебе нельзя общаться с мальчиками,
общайся с теми, кто на группе для ВИЧ+, ты замуж не выйдешь,
таких как ты боятся...”.

Я устала скрывать и думать о том, что кто-то случайно узнает и будет плохо думать обо мне, пусть лучше знают, что я
с детства с ВИЧ.

Про мій ВІЛ-статус знають тільки мама і бабуся. З друзів ніхто
не знає. Мій хлопець також не знає. Сьогодні я йому скажу, а завтра ми з ним розійдемося. Не розповідаю.

Бабушка очень боится, что я кому-нибудь скажу, что у меня ВИЧ,
поєтому говорит, что подруги – это плохо, встречаться и дружить с кем-то нельзя. А я так хочу, чтоб у меня был кто-то
близкий...
5. Цінність здоров’я

· Дівчата, які живуть з ВІЛ, не достатньо усвідомлюють цінності здоров’я. Половина дівчат зазначає
здоров’я однією з трьох головних
ознак щастя, проте лише чверть
вважають прийом АРТ та медичний
нагляд способами подбати про
своє здоров’я.
· Майже кожна десята респондентка
вважає брак уваги батьків чи опікунів бар’єром, щоби почуватися
захищеною в питаннях здоров’я.

6. АРВ-лікування

· дебільшого дівчата відвідують лікаря щоквартально або кожні
півроку.
· Попри те, що лікування стало
звичкою для більшості дівчат, велика частка потребує підвищення
обізнаності в питаннях АРВ-лікування та підтримання прихильності до нього
· Майже кожна п’ята дівчина не відповідає за приймання своїх ліків
і тільки половина дівчат демон-
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струє розуміння важливості терапії.
· Здебільшого дівчата не можуть
правильно назвати ліки, які приймають, не пам’ятають або взагалі
не знають склад своєї терапії.
· Ще майже чверть опитаних ставиться до лікування зі спротивом або байдужістю, а кожна
третя не змогла відповісти, коли
востаннє перевіряла вірусне навантаження.
7. Сексуальне та репродуктивне
здоров’я

· Кожна п’ята ВІЛ-позитивна дівчина
віком 14–18 років живе активним
сексуальним життям та має переважно гетеросексуальні стосунки з ВІЛ-негативними партнерами, 14% дівчат на момент до-

слідження складали дискордантні пари.
· Тільки невеличка частина дівчат обмежує себе щодо потенційних
сексуальних стосунків, вважаючи,
що може мати секс тільки з ВІЛ-позитивною людиною або не вважаючи секс для себе можливим.
· Здебільшого дівчата розуміють свої
перспективи народити ВІЛ-негативну дитину.
· Рівень використання презервативів у дівчат із ВІЛ потребує покращення за рахунок забезпечення їхньої доступності, так і на
тлі зростання довіри та безпеки в
сексуальних стосунках.
· Левова частка дівчат не знають,
що таке вірус папіломи людини
або не мають інформації про нього.

... найскладніша ситуація – це перший раз, коли мій хлопець дізнався про мій статус. Це, як раз, був мій перший сексуальний досвід. Я приїхала до нього, і вийшло так, що весь процес вже майже
починався, але у мене починається істерика, паніка.

... Вам, жінкам, простіше, у вас у багатьох вже є відносини, діти і
багатьом не потрібно піклуватися про те, як відреагує партнер
на те, що у вас ВІЛ-інфекція. У нас ще немає відносин, і сексуального життя і всі ці складності і страхи у нас ще попереду.

Мне нравится парень с соседней улиці, но я же понимаю, что если
он узнает, то не захочет со мной иметь дела.
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... Я дуже сильно в дитинстві боялася, як я жити буду, який у мене
чоловік буде. У мене обов’язково повинен бути ВІЛ-інфікований
чоловік, і діти у мене такі ж народяться, і взагалі капець все. Але
потім я дізналася, завдяки мамі, дуже багато інформації про ВІЛ,
а також Інтернету, друзям.
8. Сексуальна освіта.

· Третина дівчат вважають себе погано освіченими в питаннях сексуальної освіти.
· Тільки кожна шоста дівчина, яка
живе з ВІЛ, повністю розуміє, що
таке активна згода в сексуальних
стосунках.

· З-поміж 56 дівчат, що мали досвід
сексуальних стосунків, 24 дівчини
опинялись у ситуації, коли була відсутня активна згода на секс.
· Під час спілкування з інтерв'юерками дві дівчини повідомили про
сексуальне насильство.

На запитання “Скільки років Ви живете з ВІЛ” прозвучала відповідь: “Напевно тоді, коли мене ґвалтував мій відчим, він і маму
заразив, і мене …”.
9. Стигма та Дискримінація. Довіра до лікарів

· Третина дівчат стикались із проявами стигми та дискримінації
в медичних закладах.
· Лише третина дівчат знають свої
права та у випадку порушення
знають, куди звертатися по допомогу, і менше половини впевнені, що отримають правовий
захист.
· Здебільшого дівчат мають позитивний досвід отримання медич-

них послуг та довіру до медичних працівників і впевнені в збереженні конфіденційності.
· Опитаним бракує довіри до лікарів у питаннях сексуального здоров’я, бо кожна п’ята респондентка не може поговорити зі своїм лікарем про сексуальне здоров’я та
потреби.
· Дівчата, які живуть з ВІЛ, стикалися
з проявами дискримінації з боку
працівників санаторіїв та таборів.

Когда я пришла к нашему терапевту за справкой (для поступления в коледж), он посмотрел мою карточку, и так брезгливо
скривился. Мне стало не по себе, потому что я понимала
почему…

78

… моя бабуля говорит, что мне нельзя быть ни парикмахером,
ни врачом, ни поваром.

… я коли поїхала [в табір] перший раз – нам сказали, що наш
загін йде купатися. Ми всі зібралися, й пішли до медблоку, там
перевіряли, щоб ні вавок не було, нічого, тому що там хлорована вода. І лікар каже:” Ну, ти ж хворієш” І все, я після цього
ніколи не купалася…

… мамі подзвонили і сказали що я не їду. На запитання мами
“чому?”вони сказали – “як же, там же люди, а у неї ВІЛ. Як це вона
туди поїде”. … Мені було спершу за все одно, а потім стало навіть трохи сумно – чому? Через те, що у мене ВІЛ, і я не можу їздити в санаторій, гуляти з друзями, робити щось? Що це за
маячня? Я ж не є небезпечною.

із підтримання психічного здоров’я. Левова частка респонденток, які зазначили хоча б одну
проблему психічного здоров’я, не
зверталися по допомогу.

10. Психічне здоров'я

· Сором, самотність, самозвинувачення, проблеми низької самооцінки та проблеми зі сном –
5 най-частіших станів, які відчували
респондентки, водночас не пов’язу- 11. Пріоритети для навчання та
консультування
ючи ці стани з ВІЛ.
· З діагнозом ВІЛ пов’язують від- · Дівчата пріоритезували питання,
чуття сорому, низьку самооцінякі притаманні всім підліткам,
ку, самозвинувачення.
незалежно від ВІЛ-статусу – вони
· Майже кожна третя дівчина відчухотіли б обговорити з фахівцями
вала внутрішнє заперечення та
питання конфліктів із дорослими,
небажання прийняти свій діагстресу, депресії, недостатнього
ноз.
спілкування з однолітками та ва· Дівчата, які живуть із ВІЛ, мають
гітності.
вкрай низький доступ до послуг
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Додатки
Додаток 1 – Анкета

Опитування

дівчат, які живуть з ВІЛ в Україні
AHF-Ukraine та БО «Позитивні жінки» проводить дослідження потреб ВІЛ-позитивних дівчат України, віком
14-18 років, котре складається з анкетування 250 дівчат, які живуть з ВІЛ, та глибинних інтерв'ю (25 дівчат).
Ми маємо на меті дослідити особистий та соціальний контекст життя ВІЛ-позитивних дівчат в Україні. На
основі результатів дослідження з ініціативи Фундації АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine) буде
розроблений курс особистого розвитку для ВІЛ-позитивних дівчат, який включає навчання. Пріоритети,
котрі ми визначимо, сприятимуть формуванню програми «Дівчата діють» (Girls Act), а також
використовуватимуться в стратегічному плануванні та операційній діяльності БО «Позитивні жінки» та
Фундації Анти СНІД США в Україні.

Анкета
Ми не запитуємо твоє ім’я. Імена, вказані у відповідях, будуть видалені. Будь-яка інформація, котра
може ідентифікувати тебе, наприклад, назви місць проживання або організацій, також будуть
видалені. Це необхідно для забезпечення конфіденційності. Будь-які інші ідентифікуючі данні будуть
видалені з відповідей.
! Відповідь на це запитання є обов’язковою.
Я усвідомлюю, що, заповнюючи анкету, я даю свою згоду на використання моїх відповідей в
публікаціях. Будь ласка, підкресліть "Я погоджуюсь", щоб мати можливість продовжити
Я погоджуюсь
Я не погоджуюсь

Ви продовжуєте опитування
Опитування закінчено

! Відповідь на це запитання є обов’язковою.
Я – дівчина, яка живе з ВІЛ. Будь ласка, підкресліть "Я погоджуюсь", щоб мати можливість продовжити
Так
Ні

Ви продовжуєте опитування
Опитування закінчено

Будь ласка, розкажи про себе:
1.1

Область проживання

1.2

Населений пункт

1.3

o
o
o
o
o

Вік (повних років)
14
15
16
17
18

1.4
Навчання на момент проведення інтерв’ю.
Будь ласка, обирай один варіант відповіді:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Загально освітня школа
Ліцей
Коледж
Технікум
Училище
Вищий навчальний заклад
Інтернатний заклад
Не навчаюсь
Інше ____________________________________

1.5
Я живу …
Будь ласка, обирай один варіант відповіді:
o З двома батьками (мама й тато)
o З одним з батьків (тато або мама)
o В родині, де мене виховують члени сім'ї - бабуся, дідусь, близькі родичі
o Під опікою держави
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можерезультатів
ідентифікувати
тебе, наприклад,
місцьАнтиСНІД-США
проживання вабо
організацій,
також буде
будуть
основі
дослідження
з ініціативиназви
Фундації
Україні
(AHF Ukraine)
видалені. Це
необхідно
длярозвитку
забезпечення
конфіденційності.
Будь-які
інші ідентифікуючі
данні будуть
розроблений
курс
особистого
для ВІЛ-позитивних
дівчат,
який включає
навчання. Пріоритети,
видалені
з відповідей.сприятимуть формуванню програми «Дівчата діють» (Girls Act), а також
котрі
ми визначимо,
використовуватимуться в стратегічному плануванні та операційній діяльності БО «Позитивні жінки» та
! Відповідь
на цеСША
запитання
є обов’язковою.
Фундації
Анти СНІД
в Україні.
Я усвідомлюю, що, заповнюючи анкету, я даю свою згоду на використання моїх відповідей в
публікаціях. Будь ласка, підкресліть "Я погоджуюсь",
Анкетащоб мати можливість продовжити
Ми не запитуємо
твоє ім’я. Імена,
у відповідях,
будуть видалені. Будь-яка інформація, котра
Я погоджуюсь
Вивказані
продовжуєте
опитування
може ідентифікувати
тебе, наприклад,
назви
місць проживання або організацій, також будуть
Я не погоджуюсь
Опитування
закінчено
видалені. Це необхідно для забезпечення конфіденційності. Будь-які інші ідентифікуючі данні будуть
видалені
з відповідей.
! Відповідь
на це запитання є обов’язковою.

Я – дівчина, яка живе з ВІЛ. Будь ласка, підкресліть "Я погоджуюсь", щоб мати можливість продовжити
! Відповідь на це запитання є обов’язковою.
Я усвідомлюю,
я даю
свою згоду на використання моїх відповідей в
Так що, заповнюючи
Ви анкету,
продовжуєте
опитування
публікаціях.
"Я погоджуюсь",
щоб мати можливість продовжити
Ні Будь ласка, підкресліть
Опитування
закінчено

Частина 1 – Соціально-демографічні характеристики

Я погоджуюсь
Я не погоджуюсь

Ви продовжуєте опитування
Опитування закінчено

! Відповідь на це запитання є обов’язковою.
ласка,
про себе:
Я – Будь
дівчина,
якарозкажи
живе з ВІЛ.
Будь ласка, підкресліть "Я погоджуюсь", щоб мати можливість продовжити
1.1 Так Область проживання
1.2 опитування
Населений пункт
Ви продовжуєте
Ні
Опитування закінчено

1.3

o
o
o
o
o

Вік (повних років)
14
15
16
17
18

Будь ласка, розкажи про себе:
1.4
Навчання на момент проведення інтерв’ю.
Будь ласка, обирай один варіант відповіді:
1.1
Область проживання
1.2
Населений пункт

1.3
Вік (повних років)
o 14
o Загально освітня школа
o 15
o Ліцей
o 16
o Коледж
o 17
o Технікум
o 18
o Училище
o Вищий навчальний заклад
1.4
Навчання на момент проведення інтерв’ю.
o Інтернатний заклад
Будь ласка, обирай один варіант відповіді:
o Не навчаюсь
o Інше ____________________________________
o Загально освітня школа
o Ліцей
1.5
Я живу …
o Коледж
Будь ласка, обирай один варіант відповіді:
o Технікум
o З двома батьками (мама й тато)
o Училище
o З одним з батьків (тато або мама)
o Вищий навчальний заклад
o В родині, де мене виховують члени сім'ї - бабуся, дідусь, близькі родичі
o Інтернатний заклад
o Під опікою держави
o Не навчаюсь
o В своїй власній родині (я заміжня)
o Інше ____________________________________
o Інше ____________________________________

1.5
Я живу …
Будь ласка, обирай один варіант відповіді:
o З двома батьками (мама й тато)
2.1 На твою думку, чи потрібно отримувати вищу освіту?
o З одним з батьків (тато або мама)
o В родині, де мене виховують члени сім'ї - бабуся, дідусь, близькі родичі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вища освіта дуже важлива для мене
Не вважаю за потрібне отримання
o Під опікою держави
вищої освіти
o В своїй власній родині (я заміжня)
o Інше ____________________________________
2.2 У якому форматі тобі подобається вчитися?
Будь ласка, обирай один варіант відповіді (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)

Частина 2 – Цінність освіти. Самореалізація. Життєві перспективи
o Слухання лекцій, аудіо уроків
2.1 На твою думку, чи потрібно отримувати вищу освіту?
o Перегляд онлайн курсів, відео-уроків
o Звичайний формат навчання в школі, в школі/коледжі/училищі тощо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вища освіта дуже важлива для мене
Не вважаю за потрібне отримання
o Інтерактивні форми – тренінги, вправи на закріплення матеріалу в ігровій формі,
вищої освіти
дискусії,
o Виконання індивідуальних творчих завдань
2.2 У якому форматі тобі подобається вчитися?
o Виконання групових вправ
Будь ласка, обирай один варіант відповіді (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
o Індивідуальні заняття з персональним тренером/вчителем/коучем
o Слухання лекцій, аудіо уроків
2.3 Які канали отримання інформації тобі більше подобаються?
o Перегляд онлайн курсів, відео-уроків
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
o Звичайний формат навчання в школі, в школі/коледжі/училищі тощо
o Інтерактивні форми – тренінги, вправи на закріплення матеріалу в ігровій формі,
o Спілкування
дискусії,
o Читання
o Виконання індивідуальних творчих завдань
o Відео
o Виконання групових вправ
o Аудіо
o Індивідуальні заняття з персональним тренером/вчителем/коучем
2.4 Чи навчаєшся ти додатково? Наприклад, факультативні заняття в школі, відвідування гуртків з
2.3 Які канали отримання інформації тобі більше подобаються?
отримання нових навичок чи тематичних лекцій, проходження онлайн курсів тощо
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
o
o
o
o

Спілкування
o Так, не втрачаю такої можливості
Читання
o Ні, не навчаюсь
Відео
o Хотіла би, але нічого не проводиться
Аудіо
o Інше

2.4 Чи навчаєшся ти додатково? Наприклад, факультативні заняття в школі, відвідування гуртків з
2.5 Зазнач складові щастя для тебе за пріоритетами. (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
отримання нових навичок чи тематичних лекцій, проходження онлайн курсів тощо
Пріоритет 1 вважається найвищим. Будь ласка, обирай, тільки три пріоритети позначкою Х. Тільки одна
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
позначка Х може були в одному стовпчику и в одній строчці
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o Так, не втрачаю такої можливості
Складова щастя
o Ні, не навчаюсь
Добрі друзі та оточення
o Хотіла би, але нічого не проводиться

Пріоритет 1

Пріоритет 2

Пріоритет 3

Не вважаю за потрібне отримання
вищої освіти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вища освіта дуже важлива для мене

2.2 У якому форматі тобі подобається вчитися?
Будь ласка, обирай один варіант відповіді (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
Слухання лекцій, аудіо уроків
Перегляд онлайн курсів, відео-уроків
Звичайний формат навчання в школі, в школі/коледжі/училищі тощо
Інтерактивні форми – тренінги, вправи на закріплення матеріалу в ігровій формі,
дискусії,
o Виконання індивідуальних творчих завдань
o Виконання групових вправ
o Індивідуальні заняття з персональним тренером/вчителем/коучем
o
o
o
o

2.3 Які канали отримання інформації тобі більше подобаються?
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
o
o
o
o

Спілкування
Читання
Відео
Аудіо

2.4 Чи навчаєшся ти додатково? Наприклад, факультативні заняття в школі, відвідування гуртків з
отримання нових навичок чи тематичних лекцій, проходження онлайн курсів тощо
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
o
o
o
o

Так, не втрачаю такої можливості
Ні, не навчаюсь
Хотіла би, але нічого не проводиться
Інше

2.5 Зазнач складові щастя для тебе за пріоритетами. (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
Пріоритет 1 вважається найвищим. Будь ласка, обирай, тільки три пріоритети позначкою Х. Тільки одна
позначка Х може були в одному стовпчику и в одній строчці
Складова щастя
Добрі друзі та оточення
Хороша освіта
Хороша робота, що дає змогу самореалізуватися
Дружня родина
Гармонійні стосунки з людиною, яку я кохаю
Добре здоров'я
Добре фінансове забезпечення
Твій варіант ________________________
Твій варіант ________________________
Твій варіант ________________________

Пріоритет 1

Пріоритет 2

Пріоритет 3

2.6 Якщо з'явиться можливість, ти би хотіла дізнатися більше про те як...
Будь ласка, обирай один варіант відповіді (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
o
o
o
o
o
o
o
o

Обрати професію
Отримати гарну освіту
Шукати можливості додаткової освіти
Знайти своє місце в житті
Виявляти свої сильні та слабкі сторони
Складати план особистого розвитку
Ставити цілі та досягати їх
Твій варіант _____________________________________

2.7 Зазнач три (3) ресурси, які ти використовувала найчастіше для отримання інформації з метою
освіти (додаткової освіти)
o
o
o
o
o
o
o

Книги
Журнали
Youtube
Соціальні мережі
Платформи онлайн-курсів
Вікіпедія
Інше _______________

2.8 Чи вважаєш ти за потрібне розвивати у собі:
Будь ласка, обирай один або декілька варіантів відповіді (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Вміння відстоювати свої думки
Вміння красиво говорити та виступати перед людьми
Вміння аналізувати інформацію, робити висновки та презентувати їх
Вміння налагоджувати стосунки з людьми
Вміння вирішувати конфлікти
Вміння вирішувати проблеми в житті
Вміння знаходити друзів та підтримувати дружбу
Впевненість у собі та своїх силах
Лідерство
Креативність
Емоційний інтелект (здатність справлятися зі своїми емоціями)
Вміння жити щасливим та відповідальним життям
Вміння відкривати свій ВІЛ-статус
Інше вміння ___________________________________________
Нічого з вищезазначеного

2.9 Поділися своїм хобі
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o
o
o
o

Виявляти свої сильні та слабкі сторони
Складати план особистого розвитку
Ставити цілі та досягати їх
Твій варіант _____________________________________

2.7 Зазнач три (3) ресурси, які ти використовувала найчастіше для отримання інформації з метою
освіти (додаткової освіти)
o
o
o
o
o
o
o

Книги
Журнали
Youtube
Соціальні мережі
Платформи онлайн-курсів
Вікіпедія
Інше _______________

2.8 Чи вважаєш ти за потрібне розвивати у собі:
Будь ласка, обирай один або декілька варіантів відповіді (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Вміння відстоювати свої думки
Вміння красиво говорити та виступати перед людьми
Вміння аналізувати інформацію, робити висновки та презентувати їх
Вміння налагоджувати стосунки з людьми
Вміння вирішувати конфлікти
Вміння вирішувати проблеми в житті
Вміння знаходити друзів та підтримувати дружбу
Впевненість у собі та своїх силах
Лідерство
Креативність
Емоційний інтелект (здатність справлятися зі своїми емоціями)
Вміння жити щасливим та відповідальним життям
Вміння відкривати свій ВІЛ-статус
Інше вміння ___________________________________________
Нічого з вищезазначеного

2.9 Поділися своїм хобі
___________________________________________________________________________
2.10 Дай оцінку місцю фізичної культури та спорту в твоєму житті?
Не важливо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дуже важливо

2.11 Наведіть приклади піклування про власне здоров’я
___________________________________________________________________________
2.12 Чи відвідувала ти останнім часом…
Будь ласка, обирай одну або декілька відповідей
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Галерею
Виставку
Музей
Театр
Концерт (класична музика)
Концерт (сучасна музика)
Спортивні змагання
Нічний клуб
Інше _________________________

2.13 Поділися назвами трьох останніх прочитаних тобою книг:
Назва
1
2
3

Автор/ка

Жанр
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Частина 3 – Активність. Співпраця. Комунікації
Частина 3 – Активність. Співпраця. Комунікації
3.1 Чи важливо для тебе бути в центрі уваги інших?
o
o
o

Так, важливо (перехід до 3.1.1)
Ні, не важливо (перехід 3.1.2)
Не знаю, важливо чи ні (перехід до 3.2)

3.1.1 Чи ти робиш щось для цього?
o Нічого не роблю (перехід до 3.1.2)
o Так я намагаюсь виділитися між іншими (перехід до 3.1.1.1)
1.1.1.1 Що саме ти для цього робиш?
o
o
o

Намагаюсь виглядати яскраво, привабливо/незвичайно (одяг, зачіска, пірсинг,
татуювання інше)
Намагаюсь бути розумною (працюю над своїм мовленням, багато читаю,
запам’ятовую цікаві факти, прагну підтримати бесіду)
Намагаюсь бути дотепною (знаю та розповідаю анекдоти, шуткую)

3.1.2 Чому?
Мені це не цікаво, я спокійна людина, не люблю бути в центрі уваги,
Я почуваю себе комфортніше наодинці, ніж серед людей
Я не люблю виділятися, бо я соромлюся
Мене ображають/дражнять інші (в школі/коледжі/на роботі/вдома) тому
намагаюся бути непримітною
o Інше ____________

o
o
o
o

3.2 Чи любиш ти брати участь у колективній позашкільній діяльності (корпоративному відпочинку на
роботі)?
Будь ласка, обирай одну відповідь
o
o
o
o
o

Так, люблю
Ні, не люблю
Так, але у мене немає колективу(я не вчуся, не працюю)
Так, але мене не приймає мій колектив
Не знаю, як відповісти

3.3 Якщо ти береш участь у колективному відпочинку або роботі, в якій ролі ти відчуваєш себе
комфортно?
Будь ласка, обирай одну відповідь
o
o
o
o
o
o
o

Лідерка (організаторка)
Помічниця і виконавиця доручень
Людина-ідеї
Людина-Критика
Пасивна спостерігачка
Мотиваторка (усіх веселю, шуткую, підбадьорюю)
Інше ________________________

3.4 Якщо б тобі довелось обирати, яку частину підготовки проєкту виконувати, ти скоріш за все б
погодилася:
Будь ласка, обирай одну відповідь (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Розробити план та роздати ролі іншим, контролювати як іде процес
Виконувала би творчі завдання (малювала, складала вірші, майструвала щось, писала та
відповідала за музику, інше)
Збирала гроші, робив закупки матеріалів, рахував
Зняла би усе на відео/фото, викладала в соцмережі, зробила відео блог про це, зробила
творчий звіт/презентацію
Виконувала би доручення – подати, принести, передати повідомлення сходити в
магазин, приготувати усім чай, тощо
Писала би листи партнерам, складала тексти, писала пости
Спілкувалася б з іншими щодо цього проекту, розповідав усім, запрошував до проекту,
шукав би спонсорів, партнерів
Перевіряла би терміни та якість виконання проекту
Інше ____________________________________________________
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Частина 4 - Довіра. Авторитет. Канали комунікації

Будь ласка,
одну
відповідь
o обирай
Так, але
мене
не приймає мій колектив
o Не знаю, як відповісти
o Так, люблю
o Ні, участь
не люблю
3.3 Якщо ти береш
у колективному відпочинку або роботі, в якій ролі ти відчуваєш себе
комфортно? o Так, але у мене немає колективу(я не вчуся, не працюю)
o Так,
мене не приймає мій колектив
Будь ласка, обирай
однуале
відповідь
o Не знаю, як відповісти
o Лідерка (організаторка)
3.3 Якщоo тиПомічниця
береш участь
у колективному
і виконавиця
дорученьвідпочинку або роботі, в якій ролі ти відчуваєш себе
комфортно?
o Людина-ідеї
Будь ласка,
одну відповідь
o обирай
Людина-Критика
o Пасивна спостерігачка
Лідерка (організаторка)
o oМотиваторка
(усіх веселю, шуткую, підбадьорюю)
Помічниця
і виконавиця доручень
o oІнше
________________________
o Людина-ідеї
o довелось
Людина-Критика
3.4 Якщо б тобі
обирати, яку частину підготовки проєкту виконувати, ти скоріш за все б
погодилася: o Пасивна спостерігачка
o Мотиваторка
(усіх
веселю, шуткую, підбадьорюю)
Будь ласка, обирай
одну відповідь
(КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
o Інше ________________________
o Розробити план та роздати ролі іншим, контролювати як іде процес
3.4 Якщоoб тобі
довелось
яку частину
підготовки
проєкту
скоріш
за все
Виконувала
биобирати,
творчі завдання
(малювала,
складала
вірші,виконувати,
майструвалати
щось,
писала
та б
погодилася: відповідала за музику, інше)
Будь ласка,
одну
відповідь
o обирай
Збирала
гроші,
робив (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
закупки матеріалів, рахував
o Зняла би усе на відео/фото, викладала в соцмережі, зробила відео блог про це, зробила
oтворчий
Розробити
план та роздати ролі іншим, контролювати як іде процес
звіт/презентацію
Виконувала
творчі завдання
(малювала,
майструвала
щось,
o oВиконувала
би би
доручення
– подати,
принести, складала
передативірші,
повідомлення
сходити
в писала та
відповідала
за музику,
магазин,
приготувати
усімінше)
чай, тощо
Збирала
гроші,партнерам,
робив закупки
матеріалів,
o oПисала
би листи
складала
тексти,рахував
писала пости
Зняла би усе
відео/фото,
викладала
в соцмережі,
зробила
відео блог про
це, зробила
o oСпілкувалася
б зна
іншими
щодо цього
проекту,
розповідав
усім, запрошував
до проекту,
творчий
звіт/презентацію
шукав
би спонсорів,
партнерів
Виконувала
би доручення
– подати,
принести,
передати повідомлення сходити в
o oПеревіряла
би терміни
та якість
виконання
проекту
магазин,
приготувати усім чай, тощо
o Інше
____________________________________________________
o Писала би листи партнерам, складала тексти, писала пости
o Спілкувалася б з іншими щодо цього проекту, розповідав усім, запрошував до проекту,
шукав би спонсорів, партнерів
o Перевіряла би терміни та якість виконання проекту
o Інше ____________________________________________________
Частина 4 - Довіра. Авторитет. Канали комунікації

Частина 4 – Довіра. Авторитет. Канали комунікації

4.1 Хто з твого оточення є для Вас авторитетом або до чиє думки дослухаєтеся найбільше?
Будь ласка, обирай один варіант відповіді

o Батьки/рідні Частина 4 - Довіра. Авторитет. Канали комунікації
o Вчитель/ка
o Однолітки,
4.1 Хто з твого
оточення друзі
є для Вас авторитетом або до чиє думки дослухаєтеся найбільше?
Лікар/ка
Будь ласка,oобирай
один варіант відповіді
o Такі ж, як я однолітки з ВІЛ-статусом
Батьки/рідні
o oДорослі
з ВІЛ-статусом
Вчитель/ка
o oНіхто,
покладаються лише на себе
Однолітки,
друзі
o oІнші
___________
o Лікар/ка
4.2 Коли у тебе oвиникає
будь-якого
особистого характеру, до кого ви звертаєтеся по
Такі ж,проблема
як я однолітки
з ВІЛ-статусом
допомогу?
o Дорослі з ВІЛ-статусом
Будь ласка, обирай
один варіант
відповіді
в кожному
o Ніхто,
покладаються
лише
на себе рядку
o Інші ___________
Часто
Рідко
Ніколи
4.2 Коли у тебе виникає проблема будь-якого
особистого
Мами та/або
тата характеру, до кого ви звертаєтеся по
допомогу?
Близьких – сестри/брати, бабуся/дідусь
Будь ласка, обирай один варіант відповіді в кожному
рядку
Подруги
Друга
Часто
Рідко
Ніколи
Лікаря
Мами
та/або тата
Відомого
блогера/ки
БлизькихШукаю
– сестри/брати,
відповіді бабуся/дідусь
в Інтернеті
Подруги
Ні з ким не ділюся, можу сама вирішити
Ні з ким не ділюся, але хотіла Друга
би
Лікаря
блогера/ки
4.3 Якими соціальними мережами та/абоВідомого
месенджерами
ти користуєшся?
Шукаю
відповіді
в Інтернеті
Будь ласка, обирай один або декілька
варіантів
відповіді
Ні з ким не ділюся, можу сама вирішити
o Не користуюся (перехід
до ділюся,
4.3.1) але хотіла би
Ні з ким не
o Facebook
Instagram мережами та/або месенджерами ти користуєшся?
4.3 Якимиoсоціальними
o
Telegram
Будь ласка, обирай
один або декілька варіантів відповіді
o YouTube
o oTik Не
tokкористуюся (перехід до 4.3.1)
Facebook
o oViber
Instagram
o oWhatsApp
Telegram
o oІнше
___________
o YouTube
o4.3.1.
Tik Зtok
яких причин
o Viber
o Немає комп'ютера
o WhatsApp
o Немає телефону
o Іншеo___________
Немає доступу до інтернету
o Не цікавить
4.3.1. З яких причин
4.4 Зазнач три (3) ресурси,
ти використовувала
найчастіше для отримання інформації щодо ВІЛ та
o які
Немає
комп'ютера
сексу протягом останнього
Вказуй
Назву та Тематику, якщо це вебсайт або книга
o року.
Немає
телефону
1.
__________________
o Немає доступу до інтернету
2.
__________________
o Не цікавить
3.
__________________
4.4 Зазнач три (3) ресурси, які ти використовувала найчастіше для отримання інформації щодо ВІЛ та
сексу протягом останнього року. Вказуй Назву та Тематику, якщо це вебсайт або книга
4.5 На якому Інтернет-ресурсі ти дізнаєшся загальну інформацію про світ, події, явища, тощо)?
1.
__________________
__________________
Назва 2.
Тематика
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допомогу?
o Дорослі з ВІЛ-статусом
Будь ласка, обирай один варіант відповіді в кожному рядку
o Ніхто, покладаються лише на себе
o Інші ___________
Часто
Рідко
Ніколи
Мами
та/або
тата
4.2 Коли у тебе
виникає
проблема
будь-якого особистого характеру, до кого ви звертаєтеся по
Близьких
– сестри/брати, бабуся/дідусь
допомогу?
Будь ласка, обирай одинПодруги
варіант відповіді в кожному рядку
Друга
Лікаря
Часто
Рідко
Ніколи
Відомого блогера/ки
Мами та/або тата
Шукаю відповіді вБлизьких
Інтернеті– сестри/брати, бабуся/дідусь
Ні з ким не ділюся, можу сама вирішити
Подруги
Ні з ким не ділюся, але хотіла би
Друга
Лікаря
4.3 Якими соціальними мережами та/або месенджерами ти користуєшся?
Відомого блогера/ки
Будь ласка, обирай один або декілька варіантів відповіді
Шукаю відповіді в Інтернеті
o Не користуюся (перехід до 4.3.1) Ні з ким не ділюся, можу сама вирішити
Ні з ким не ділюся, але хотіла би
o Facebook
o Instagram
4.3 Якими соціальними мережами та/або месенджерами ти користуєшся?
o Telegram
Будь ласка, обирай один або декілька варіантів відповіді
o YouTube
o Tik tok
o Не користуюся (перехід до 4.3.1)
o Viber
o Facebook
o WhatsApp
o Instagram
o Інше ___________
o Telegram
o YouTube
4.3.1. З яких причин
o Tik tok
o Немає комп'ютера
o Viber
o Немає телефонуo WhatsApp
o Немає доступу до
o інтернету
Інше ___________
o Не цікавить

4.3.1. З яких причин
4.4 Зазнач три (3) ресурси, які ти використовувала найчастіше для отримання інформації щодо ВІЛ та
o Немає комп'ютера
сексу протягом останнього року. Вказуй Назву та Тематику, якщо це вебсайт або книга
o Немає телефону
1.
__________________
o Немає доступу до інтернету
2.
__________________
o Не цікавить
3.
__________________
4.4 Зазнач три (3) ресурси, які ти використовувала найчастіше для отримання інформації щодо ВІЛ та
4.5 На якому Інтернет-ресурсі
ти дізнаєшся
інформацію
проНазву
світ, події,
явища, тощо)?
сексу
протягом загальну
останнього
року. Вказуй
та Тематику,
якщо це вебсайт або книга
1.
__________________
Назва
Тематика
2.
__________________
1.
3.
__________________
2.
3.
4.5 На якому Інтернет-ресурсі ти дізнаєшся загальну інформацію про світ, події, явища, тощо)?
Назва
1.
2.
3.

Тематика

Частина 5 – Життя з ВІЛ

Частина 5 – Життя з ВІЛ

5.1 Ти живеш ВІЛ (твоя особиста оцінка)…
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
o
o
o
o
o

З народження
Частина 5 – Життя з ВІЛ
0-1 роки
2-5 років 5.1 Ти живеш ВІЛ (твоя особиста оцінка)…
Більше 5 років
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
Мені не відомо

o З народження
5.2 В якому віці ти дізналася про свій ВІЛ-позитивний
o 0-1 роки статус?

o 2-5 років
o Більше 5 років
5.3 Хто повідомив тобі про твій ВІЛ-позитивний
статус?
o Мені
не відомо
Будь ласка, обирай один варіант відповіді

_________

якому віці ти дізналася про свій ВІЛ-позитивний статус?
o Батьки (мама5.2
абоВ батько)
o Члени сім’ї (бабуся,
дідусь, інші члені сім’ї)
_________
o Лікар/ка
5.3 Хто повідомив тобі про твій ВІЛ-позитивний статус?
o Психолог/иня
ласка, обирай один варіант відповіді
o Соціальний/аБудь
працівник/ця
o Інша людина ____________________
o Батьки (мама або батько)
5.4 Як ти сприйняла звістку про ВІЛ?
o Члени сім’ї (бабуся, дідусь, інші члені сім’ї)
Будь ласка, обирай один або кілька варіантів
o відповіді
Лікар/ка
o
o
o
o
o
o

o раніше
Психолог/иня
Спокійно, бо здогадувалася
працівник/ця
Спокійно, бо не лякаласяoцієї Соціальний/а
хвороби
o Інша людина ____________________
Я засмутилася
5.4 страшно
Як ти сприйняла звістку про ВІЛ?
Мені було дуже
Будь ласка, обирай один або кілька варіантів відповіді
Я дуже розсердилася

Інше
o Спокійно, бо здогадувалася раніше
5.5 Кому ти розповіла про свій статус? o Спокійно, бо не лякалася цієї хвороби
o Явідповіді
засмутилася
Будь ласка, обирай один або кілька варіантів
o Мені було дуже страшно
o Я дуже розсердилася
o Членам родини
o Інше
o Подрузі
o Другу
5.5 Кому ти розповіла про свій статус?
o Незнайомій людині
Будь ласка, обирай один або кілька варіантів відповіді
o Соціальному/ій працівнику/ці
o Нікому не розповідала o Членам родини
o Інше ______________ o Подрузі
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o Другу
5.6 Чи консультували тебе щодо способів розкриття свого статусу?

o

Мені не відомо

5.2 В якому віці ти дізналася про свій ВІЛ-позитивний статус?
_________
5.3 Хто повідомив тобі про твій ВІЛ-позитивний статус?
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
o Батьки (мама або батько)
o Члени сім’ї (бабуся, дідусь, інші члені сім’ї)
o Лікар/ка
o Психолог/иня
o Соціальний/а працівник/ця
o Інша людина ____________________
5.4 Як ти сприйняла звістку про ВІЛ?
Будь ласка, обирай один або кілька варіантів відповіді
o
o
o
o
o
o

Спокійно, бо здогадувалася раніше
Спокійно, бо не лякалася цієї хвороби
Я засмутилася
Мені було дуже страшно
Я дуже розсердилася
Інше

5.5 Кому ти розповіла про свій статус?
Будь ласка, обирай один або кілька варіантів відповіді
o
o
o
o
o
o
o

Членам родини
Подрузі
Другу
Незнайомій людині
Соціальному/ій працівнику/ці
Нікому не розповідала
Інше ______________

5.6 Чи консультували тебе щодо способів розкриття свого статусу?
o
o

Так (Перехід на 5.6.1)
Ні (Перехід на 5.6.2)
5.6.1 Якщо ти відповіла «Так», хто це робив _____________________
5.6.2 Якщо ти відповіла «Ні», чи зацікавлена ти в такому консультуванні?
o Так (Інтерв’юерка наприкінці інтерв’ю надає відповідну інформацію)
o Ні

5.7 Чи відвідувала ти коли-небудь групи взаємопідтримки підлітків/людей/жінок, які живуть з ВІЛ?
o
o
o

Так (перехід до 5.7.1)
Ні, не цікавить
Ні, не знаю, що це

5.7.1 Поділися враженням ______________________________________________
5.8 Як ти ставишся до свого статусу зараз?
Будь ласка, обирай одну відповідь
o Звинувачую себе
o Звинувачую інших людей
o Злюся на себе
o Приймаю це як невід’ємну частину мене
o ВІЛ не бентежить мене
o Інше

Частина 6 – Лікування ВІЛ-інфекції та побічні ефекти
Частина 6 - Лікування ВІЛ-інфекції та побічні ефекти
6.1 Як часто ти бачиш свого лікаря/консультанта з ВІЛ?
Будь ласка, обирай одну відповідь
o
o
o
o

Кожні 3 місяці
Кожні півроку
1 раз на рік
Не бачила понад рік

6.2 Чи ти знаєш, що таке клітини СД4?
o Так, знаю (перехід до 6.2.1)
o Ні, не знаю (перехід до 6.3)
6.2.1 Дай визначення – Що таке клітини СД4?
___________________________________________________________________
6.3 Ти приймаєш АРВ-препарати?
o Так (перехід до 6.3.2)
o Ні (перехід до 6.3.1)
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6.3.1 напиши назви твоїх ліків?
1. _________

Частина 6 - Лікування ВІЛ-інфекції та побічні ефекти
6.1 Як часто ти бачиш свого лікаря/консультанта з ВІЛ?
Будь ласка, обирай одну відповідь
o
o
o
o

Кожні 3 місяці
Кожні півроку
1 раз на рік
Не бачила понад рік

6.2 Чи ти знаєш, що таке клітини СД4?
o Так, знаю (перехід до 6.2.1)
o Ні, не знаю (перехід до 6.3)
6.2.1 Дай визначення – Що таке клітини СД4?
___________________________________________________________________
6.3 Ти приймаєш АРВ-препарати?
o Так (перехід до 6.3.2)
o Ні (перехід до 6.3.1)
6.3.1 напиши назви твоїх ліків?
1. _________
2. _________
3. _________
4. Не пам’ятаю
5. Не знаю
6.3.2. поясни причину?
_______________________________________________________________________
6.4 Хто відповідає за прийом тобою ліків?
Будь ласка, обирай одну відповідь
o
o
o
o

Я сама приймаю ліки і контролюю прийом
Хтось із рідних контролює мене
По-різному, комбінація з інших відповідей
Допомагає соціальний/а працівник/ця з питань прихильності

6.5 Дай визначення прихильності до АРВ-лікування (своїми словами)
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
6.6 Як ти ставишся до лікування?
Будь ласка, обирай одну відповідь
o
o
o
o

Звикла, нормально
Дратує, не хочу приймати
Байдуже, забуваю, не знаю, чому треба контролювати
Відповідально

6.7 Чи регулярно ти переживаєш будь-який з наступних станів?
Будь ласка, обирай стільки, скільки потрібно:
Втома / втомлюваність
Блювота
Діарея
Закрепи
Головні болі
Висипання
Зміни настрою
Зміна форми тіла
Випадіння волосся
Втрата апетиту
Дивні сни
Порушення менструального циклу (наприклад: сильна кровотеча, дуже тривалі або
болісні місячні)
o У мене немає побічних ефектів
o Інше (вкажи) _____________________________________________

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6.8 Чи ти знаєш, що таке вірусне навантаження?
o Так (перехід 6.9)
o Ні (перехід до Частини 7)
6.9 Коли останній раз ти перевіряла своє вірусне навантаження?
Будь ласка, обирай одну відповідь
o
o
o
o

Протягом останніх 3 місяців
Протягом року
Ніколи
Не знаю, що це таке (кінець анкетування)
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6.10 Яке твоє останнє вірусне навантаження?
Будь ласка, обирай одну відповідь
o ______

o Дратує, не хочу приймати
o Діарея
o Байдуже, забуваю, не знаю, чому треба контролювати
o Закрепи
o Відповідально
o Головні болі
o Висипання
6.7 Чи регулярно ти переживаєш будь-який з наступних станів?
o Зміни настрою
Будь ласка, обирай стільки, скільки потрібно:
o Зміна форми тіла
o Випадіння волосся
o Втома / втомлюваність
o Втрата апетиту
o Блювота
o Дивні сни
o Діарея
o Порушення менструального циклу (наприклад: сильна кровотеча, дуже тривалі або
o Закрепи
болісні місячні)
o Головні болі
o У мене немає побічних ефектів
o Висипання
o Інше (вкажи) _____________________________________________
o Зміни настрою
o Зміна форми тіла
6.8 Чи ти знаєш, що таке вірусне навантаження?
o Випадіння волосся
o Втрата апетиту
o Так (перехід 6.9)
o Дивні сни
o Ні (перехід до Частини 7)
o Порушення менструального циклу (наприклад: сильна кровотеча, дуже тривалі або
болісні місячні)
6.9 Коли останній раз ти перевіряла своє вірусне навантаження?
o У мене немає побічних ефектів
Будь ласка, обирай одну відповідь
o Інше (вкажи) _____________________________________________
o Протягом останніх 3 місяців
6.8 Чи ти знаєш, що таке вірусне навантаження?
o Протягом року
o Ніколи
o Так (перехід 6.9)
o Не знаю, що це таке (кінець анкетування)
o Ні (перехід до Частини 7)

6.10 Яке твоє останнє вірусне навантаження?
6.9 Коли останній
разобирай
ти перевіряла
своє вірусне навантаження?
Будь ласка,
одну відповідь
Будь ласка, обирай одну відповідь
o ______
o останніх
Не знаю,3що
це таке
o Протягом
місяців
o року
Не знаю кількість
o Протягом
o Ніколиo Знала, але не пам'ятаю зараз
o Не знаю, що це таке (кінець анкетування)
6.11 Чому важливо вимірювати вірусне навантаження? Поясни своїми словами
6.10 Яке твоє
останнє вірусне навантаження?
__________________________________________________________________________________________
Будь ласка,
обирай одну відповідь
____________________________________________________________
o ______
Частина 7 - Сексуальне та репродуктивне здоров’я.
o Не знаю, що це таке
o Не знаю кількість
7.1 З ким ти можеш відверто поговорити на тему сексуального життя?
o Знала, але не пам'ятаю зараз
Будь ласка, обирай один або декілька варіантів відповіді
6.11 Чому важливо вимірювати
вірусне навантаження? Поясни своїми словами
o Подругою

Частина
7 – Сексуальне
та репродуктивне здоров’я.
__________________________________________________________________________________________
o Другом
____________________________________________________________
o Сексуальним партнером/кою
o Батьками
Частина 7(психолог/иня
- Сексуальне та
репродуктивне
здоров’я.
o Фахівцем
або
соціальний працівник/ця)
o Консультантом/кою телефону довіри
7.1 З ким ти можеш відверто
поговорити
на темупро
сексуального
життя?
o Ні з ким
не розмовляю
секс, дізнаюся
все, що цікавить, з Інтернету
Будь ласка, обирай один
декілька
варіантів
o або
Мене
не цікавить
сексвідповіді

Подругою
7.2 oУ кого
ти здатна закохуватися?
o ласка,
Другом
Будь
обирай один варіант відповіді
o Сексуальним партнером/кою
o Хлопці
o Батьками
o (психолог/иня
Дівчата
o Фахівцем
або соціальний працівник/ця)
o Хлопці та дівчата
o Консультантом/кою
телефону довіри
o неНерозмовляю
важливо, бо
поділяю
людей
защо
гендером
або
статтю
o Ні з ким
пронесекс,
дізнаюся
все,
цікавить,
з Інтернету
o цікавить
Ні в когосекс
o Мене не
o Не знаю
7.2 У кого ти здатна закохуватися?
7.3обирай
Чи знаєш
що можеш
народити ВІЛ-негативну дитину?
Будь ласка,
одинти,
варіант
відповіді
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
o Хлопці
o Дівчатаo Так, знаю, що можу
Ні, не знаю, що можу
o Хлопціoта дівчата
o Вважаю,
що не можу
o Не важливо,
бо не поділяю
людей за гендером або статтю
o Не впевнена, що знаю
o Ні в кого
o Частково знаю, потребую більше інформації
o Не знаю
o Не цікавилась цим
7.3 Чи знаєш ти, що можеш народити ВІЛ-негативну дитину?
7.4
Ти
вважаєш,
що можеш
мати сексуальні стосунки?
Будь ласка, обирай один варіант
відповіді
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
o Так, знаю, що можу
o Тільки
з ВІЛ-позитивною людиною
o Ні, не знаю,
що можу
o що
Як не
з ВІЛ-позитивною,
так із ВІЛ-негативною людиною
o Вважаю,
можу
o ВІЛ-статус
не має значення для сексуальних стосунків
o Не впевнена,
що знаю
o знаю,
Не вважаю
секс більше
для себе
можливим
o Частково
потребую
інформації
o Іншецим
o Не цікавилась
o
7.4 Ти вважаєш,
що свій
можеш
мати
сексуальні стосунки?
7.5 Оціни
статус
стосунків.
Будь ласка,
обирай
один
варіант
відповіді
Будь
ласка,
обирай
один
варіант відповіді (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
o Тільки oз ВІЛ-позитивною
У мене не було людиною
сексуальних стосунків (перехід до частини 4)
o Як з ВІЛ-позитивною,
такактивною,
із ВІЛ-негативною
людиною
o Я є сексуально
але наразі
не маю партнера/ку
o ВІЛ-статус
не маєузначення
для
сексуальних стосунків
o Наразі
мене один
сексуальний/а
партнер/ка, який/а живе з ВІЛ
o Не вважаю
секс для
себедекілька
можливим
o Наразі
у мене
сексуальних партнерів/ок, які живуть з ВІЛ
o Інше o Наразі у мене один сексуальний/а партнер/ка, який/а не має ВІЛ
o
o Наразі у мене декілька сексуальних партнерів/ок, які не мають ВІЛ
7.5 Оціни свій статус стосунків.
o У мене є партнер, Мені не відомий ВІЛ статус мого партнера
Будь ласка, обирай один
(КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
o варіант
В мене відповіді
різні партнери/ки,
статус яких мені не відомий
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o У мене не було сексуальних стосунків (перехід до частини 4)
7.6 Розкажіть про свій сексуальний досвід
o Я є сексуально активною, але наразі не маю партнера/ку
Будь ласка, обирай одну відповідь на кожне запитання і виділіть її відміткою X
o Наразі у мене один сексуальний/а партнер/ка, який/а живе з ВІЛ

o
o
o
o

Хлопці та дівчата
Не важливо, бо не поділяю людей за гендером або статтю
Ні в кого
Не знаю

7.3 Чи знаєш ти, що можеш народити ВІЛ-негативну дитину?
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
o
o
o
o
o
o

Так, знаю, що можу
Ні, не знаю, що можу
Вважаю, що не можу
Не впевнена, що знаю
Частково знаю, потребую більше інформації
Не цікавилась цим

7.4 Ти вважаєш, що можеш мати сексуальні стосунки?
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
o Тільки з ВІЛ-позитивною людиною
o Як з ВІЛ-позитивною, так із ВІЛ-негативною людиною
o ВІЛ-статус не має значення для сексуальних стосунків
o Не вважаю секс для себе можливим
o Інше
o
7.5 Оціни свій статус стосунків.
Будь ласка, обирай один варіант відповіді (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)

o
o
o
o
o
o
o
o

У мене не було сексуальних стосунків (перехід до частини 4)
Я є сексуально активною, але наразі не маю партнера/ку
Наразі у мене один сексуальний/а партнер/ка, який/а живе з ВІЛ
Наразі у мене декілька сексуальних партнерів/ок, які живуть з ВІЛ
Наразі у мене один сексуальний/а партнер/ка, який/а не має ВІЛ
Наразі у мене декілька сексуальних партнерів/ок, які не мають ВІЛ
У мене є партнер, Мені не відомий ВІЛ статус мого партнера
В мене різні партнери/ки, статус яких мені не відомий

7.6 Розкажіть про свій сексуальний досвід
Будь ласка, обирай одну відповідь на кожне запитання і виділіть її відміткою X
Твердження

Як
Завжди правило

Іноді

Не
Ніколи знаю

Не
стосується

7.6.1 Я знаю, де отримати інформацію про
інфекції, що передаються статевим шляхом
(ІПСШ), безпечний секс, використання
презервативів та протизаплідних засобів
7.6.2 Я можу займатися сексом, не
побоюючись отримати будь-які інфекції, що
передаються статевим шляхом (ІПСШ) від
партнера
7.6.3 Якщо я захворію на ІПСШ, я маю змогу
отримати діагностику та лікування, не
побоюючись осуду медичних працівників

Якщо
відсутні
стосунки

7.6.4 Я можу займатися сексом, не
побоюючись завагітніти

Якщо
відсутні
стосунки

7.6.5 Я можу займатися сексом, не
побоюючись передати ВІЛ своєму
партнеру(ам)

Якщо
відсутні
стосунки

7.6.6 Я почуваюся безпечно з моїм
партнером(ами)

Якщо
відсутні
стосунки

7.6.7 Я можу поговорити зі своїм лікарем про
моє сексуальне здоров’я та потреби
7.6.8 Я знаю, де можна отримати безкоштовні
вироби, необхідні для приємного та
безпечного сексуального життя (лубриканти,
жіночі та чоловічі презервативи,
контрацептиви та ін.)

Якщо
відсутні
стосунки

7.6.9 Я можу обговорити свій ВІЛ-статус з
партнером (партнерами) в атмосфері довіри

Якщо
відсутні
стосунки

7.6.10 Мій партнер без проблем використовує
чоловічий презерватив, якщо я цього хочу

Якщо
відсутні
стосунки

7.6.11 Я можу користуватися жіночим
презервативом, якщо захочу

Якщо
відсутні
стосунки

7.7 Чи вступала ти в сексуальні стосунки (йдеться про вагінальний або оральний або анальний секс) в
ситуації…
Будь ласка, обирай один або декілька варіантів відповіді
o
o
o
o
o
o
o

Коли ти не розуміла, що трапилось
Будучи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння
Проти свого бажання
Проти своєї волі
Не маючи змогу зупинити партнера або сказати «ні»
Жалкуючи, що це трапилося з тобою
Нічого з зазначеного вище
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7.8 Чи можеш відповісти, що ти вважаєш активною згодою в сексуальних стосунках?
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
o Не знаю, що це таке

Якщо
відсутні
стосунки

вироби, необхідні для приємного та
безпечного сексуального життя (лубриканти,
жіночі та чоловічі презервативи,
контрацептиви та ін.)
7.6.9 Я можу обговорити свій ВІЛ-статус з
партнером (партнерами) в атмосфері довіри

Якщо
відсутні
стосунки

7.6.10 Мій партнер без проблем використовує
чоловічий презерватив, якщо я цього хочу

Якщо
відсутні
стосунки

7.6.11 Я можу користуватися жіночим
презервативом, якщо захочу

Якщо
відсутні
стосунки

7.7 Чи вступала ти в сексуальні стосунки (йдеться про вагінальний або оральний або анальний секс) в
ситуації…
Будь ласка, обирай один або декілька варіантів відповіді
o
o
o
o
o
o
o

Коли ти не розуміла, що трапилось
Будучи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння
Проти свого бажання
Проти своєї волі
Не маючи змогу зупинити партнера або сказати «ні»
Жалкуючи, що це трапилося з тобою
Нічого з зазначеного вище

7.8 Чи можеш відповісти, що ти вважаєш активною згодою в сексуальних стосунках?
Будь ласка, обирай один варіант відповіді
o Не знаю, що це таке
o Вміння сказати «ні»
o Згода надана з ентузіазмом, коли є можливість сказати «ні», не відчуваючи
дискомфорту
o Згода на вступ в сексуальні стосунку
7.9 Дай оцінку своїй сексуальній освіті?
Дуже погано освічена в питання
сексуальної освіти

1234567

Відмінно орієнтуюся в питання сексуальної
освіти

7.10 Розкажіть про свій досвід в питаннях репродуктивного здоров'я
Будь ласка, обирай одну відповідь на кожне запитання і позначай її відміткою X
Так

Твердження
7.10.1 В мене була одна або декілька незапланованих
вагітностей
7.10.2 У мене є доступ до безпечного і безкоштовного
або доступного за ціною аборту, якщо мені це потрібно
7.10.3 Я можу поговорити з іншими дівчинами або
жінками, які живуть з ВІЛ, котрі дадуть поради зі
здорового материнства

Ні

Не
знаю

Не
стосується

Якщо не
вагітніла
Не мала
такої
потреби

7.10.4 У мене є доступ до безкоштовних послуг із
планування сім’ї/контрацепції

Не мала
такої
потреби

7.10.5 Я можу використовувати планування
сім’ї/контрацепцію без супротиву з боку мого
партнера/ки

Якщо
відсутні
стосунки

7.10.6 У мене є доступ до безкоштовної екстреної
контрацепції (таблетка зранку), якщо я потребую

Якщо
відсутні
стосунки

7.10.7 Я можу отримати до-контактну профілактику,
якщо це треба для мого партнера

Якщо
відсутні
стосунки

7.10.8 Я можу отримати пост-контактну профілактику,
якщо це треба для мого партнера

Якщо
відсутні
стосунки

7.10.9 Я володію інформацією про Вірус Папіломи
Людини
7.10.10 Я регулярно проходжу профілактичні огляди у
гінеколога (здаю мазки 1 раз на рік)
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Не знаю,
що це таке

Частина 8 – Стигма та дискримінація у зв’язку з ВІЛ.
Психічне здоров’я. Право на здоров’я.
Частина 8 – Стигма та дискримінація у зв’язку з ВІЛ. Психічне здоров’я. Право на здоров’я.

8.1 Поясни будь ласка, як ти розумієш слово «стигма»?
___________________________________________________________________________
8.2 Чи переживала ти тривалий період наступне:
Будь ласка, обирай одну відповідь для кожного стану і відміть його позначкою X
До того, як у Починаючи з
мене виявили моменту, коли Через діагноз Ніколи
у мене
ВІЛ
ВІЛ
виявили ВІЛ

Стан

Не
знаю

8.2.1 Сором
8.2.2 Самозвинувачування
8.2.3 Проблеми низької самооцінки
8.2.4 Заперечення, небажання прийняти
свій діагноз
8.2.5 Сильне почуття ізоляції (від друзів,
сім’ї, партнерів)
8.2.6 Тривога / страх / панічні атаки
8.2.7 Безсоння / проблеми зі сном
8.2.8 Анорексія / Складнощі з
харчуванням
8.2.9 Складність з виходом на вулицю та
перебуванням у соціумі
8.2.10 Самотність
8.3 Якщо ти відмітила хоча б один стан (за виключенням «ніколи» та «не знаю», чи зверталася ти по
допомогу?
o
o

Так (перехід до 8.4)
Ні (перехід до 8.3.1)

8.3.1 Чому «Ні»?
Будь ласка, обирай один або кілька варіантів відповіді:
o
o
o
o
o

Мені лячно
Не маю інформації щодо таких послуг
Не вірю в допомогу
Не вмію просити по допомогу
Інше

8.4 Зазнач, будь ласка, до кого _________________________________________
8.4.1 Оціни ступень задоволеності від отриманої допомоги за 7 бальною шкалою
Дуже погано, зовсім не допомогло

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Відмінно, дуже допомогло

8.5 Поясніть, будь ласка, як ти розумієш слово «дискримінація»?
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
8.6 Чи стикалася ти в минулому зі стигмою та дискримінацією в медичних закладах, яка могла
полягати в наступному...?
Будь ласка, обирай один або декілька варіантів відповіді (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Грубому або упередженому ставленні з боку медичних працівників
Відмові у наданні медичної допомоги
Запитаннях про те, як ти інфікувалась ВІЛ
Розголошенні таємниці діагнозу іншим особам без твого дозволу
Примусовому або недобровільному тестуванні на ВІЛ, без повідомлення та/або твоєї
згоди
Відмові в наданні Вам інформації про доступні послуги
Примусовому аборті або стерилізації
Відмові прийняти Вас, доки не оглянуть інших пацієтів/ок
Відмові від надання певного типу контрацептивів, навіть якщо вони є в наявності
Розміщенні в спеціальних палатах або ізоляторах
Нічого із вище зазначеного

8.7 Розкажи про свій досвід отримання послуг з охорони здоров’я як дівчини, яка живе з ВІЛ. Будь
ласка, обирай одну відповідь для кожного твердження і відмітьте його X
Твердження
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Згодна

Частково
згодна

Не
згодна Не знаю

o
o
o
o

Не маю інформації щодо таких послуг
Не вірю в допомогу
Не вмію просити по допомогу
Інше

8.4 Зазнач, будь ласка, до кого _________________________________________
8.4.1 Оціни ступень задоволеності від отриманої допомоги за 7 бальною шкалою
Дуже погано, зовсім не допомогло

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Відмінно, дуже допомогло

8.5 Поясніть, будь ласка, як ти розумієш слово «дискримінація»?
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
8.6 Чи стикалася ти в минулому зі стигмою та дискримінацією в медичних закладах, яка могла
полягати в наступному...?
Будь ласка, обирай один або декілька варіантів відповіді (КАРТОЧКА-ПІДКАЗКА)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Грубому або упередженому ставленні з боку медичних працівників
Відмові у наданні медичної допомоги
Запитаннях про те, як ти інфікувалась ВІЛ
Розголошенні таємниці діагнозу іншим особам без твого дозволу
Примусовому або недобровільному тестуванні на ВІЛ, без повідомлення та/або твоєї
згоди
Відмові в наданні Вам інформації про доступні послуги
Примусовому аборті або стерилізації
Відмові прийняти Вас, доки не оглянуть інших пацієтів/ок
Відмові від надання певного типу контрацептивів, навіть якщо вони є в наявності
Розміщенні в спеціальних палатах або ізоляторах
Нічого із вище зазначеного

8.7 Розкажи про свій досвід отримання послуг з охорони здоров’я як дівчини, яка живе з ВІЛ. Будь
ласка, обирай одну відповідь для кожного твердження і відмітьте його X
Твердження

Згодна

Частково
згодна

Не
згодна Не знаю

8.7.1 Я отримую ті ж самі послуги, що і будь-яка інша дівчинка,
коли звертаюсь за медичними послугами
8.7.2 Я поінформована про АРВ-лікування, що існує в моїй країні
8.7.3 Я можу отримати безкоштовне і якісне лікування,
інформацію, послуги, коли я їх потребуватиму
8.7.4 Я вважаю, що медпрацівники, які надають послуги, гарно
підготовлені, доброзичливі, готові надати підтримку
8.7.5 Мій досвід отримання медичних послуг був позитивним, і
у мене є впевненість у високій якості консультацій та лікування,
котрі я отримую.
8.7.6 Я вірю, що медпрацівники/ці не розголошують мій ВІЛстатус або будь-які інші деталі щодо мене без моєї згоди.
8.7.7 Мій лікар слухає мене та надає рекомендації, виходячи з
моїх потреб та реалій як дівчинки, яка живе з ВІЛ
8.7.8 Я знаю свої права, і, якщо їх порушуватимуть в медичних
закладах, я знаю, куди слід поскаржитись
8.7.9 Якщо мої права як дівчинки, яка живе з ВІЛ, буде
порушено, я знаю, що отримаю необхідний правовий захист
8.8 На твою думку, які медичні послуги були б корисними для тебе, але їх немає в наявності?
___________________________________________________
8.9 Чи є якісь бар’єри для тебе чи своїх друзів, щоб почуватися захищеною в плані здоров’я?
Будь ласка, обирай одну або декілька відповідей
o
Не знаю куди звернутися по допомогу (за послугою)
o
Недостатність інформації
o
Немає доступу до сервісу
o
Немає грошей заплатити з послугу
o
Недостатня увага з боку батьків
Інше ___________________________________
o

8.10 Які теми ти б хотіла обговорити зі своїм психологом (соціологом, …)?
Будь ласка, обирай одну або декілька відповідей
o
Школа
o
Наркотики
o
Вагітність
o
Депресія
o
Недостатність спілкування з однолітками
o
Зайва вага
o
Стрес
o
Конфлікт з дорослими
o
Стрес менеджмент
o
Інше __________________________________

Дякуємо за твої відповіді! Будь здоровою та благополучною!

Додаток 2 - Керівництво для інтерв’юерок
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AHF-Ukraine та БО «Позитивні жінки»
Опитування

o o Немає
грошей заплатити з послугу
Вагітність
o
Недостатня увага з боку батьків
o
Депресія
___________________________________
o o Інше
Недостатність
спілкування з однолітками
o
Зайва
вага
8.10 Які теми ти б хотіла обговорити
зі своїм психологом (соціологом, …)?
o одну
Стрес
Будь ласка, обирай
або декілька відповідей
Конфлікт з дорослими
o o Школа
Стрес менеджмент
o o Наркотики
Інше __________________________________
o o Вагітність
o
Депресія
Дякуємо за твої відповіді! Будь здоровою та благополучною!
o
Недостатність спілкування з однолітками
o
Зайва вага
o
Стрес
o
Конфлікт з дорослими
o
Стрес менеджмент
o
Інше __________________________________

Додаток 2 – Керівництво для інтерв’юерок
Дякуємо за твої відповіді! Будь здоровою та благополучною!

Додаток 2 - Керівництво для інтерв’юерок
AHF-Ukraine та БО «Позитивні жінки»
Опитування
дівчат, які живуть з ВІЛ, в Україні
Керівництво для інтерв’юерок
Додаток 2 - Керівництво для інтерв’юерок
1. Запросіть на визначений час потенційну респондентку.
та БО «Позитивні
жінки»
Увага! В цей час у приміщенні неAHF-Ukraine
можуть знаходитись
люди, які
не беруть участь в дослідженні
(подруги/батьки/родичі учасниці)
Опитування
2. Запропонуйте дівчині чай/сік/воду
печиво.з Перевірте
чи почуває вона себе комфортно.
дівчат, якітаживуть
ВІЛ, в Україні
3. Попросіть дівчину прочитати преамбулу дослідження.
4. Надайте стислі та змістовні Керівництво
відповіді на запитання
дівчини, які стосуватимуться дослідження.
для інтерв’юерок
5. Запропонуйте дівчині підписати Поінформовану згоду на участь у дослідженні.
1. Запросіть на визначений час потенційну респондентку.
Увага! Опитування починається лише після підписання Поінформованої згоди
Увага! В цей час у приміщенні не можуть знаходитись люди, які не беруть участь в дослідженні
6. Заповнюйте анкету власноруч, згідно отриманих відповідей.
(подруги/батьки/родичі учасниці)
7. Після завершення опитування подякуйте дівчину за участь у дослідженні та надайте за потреби к
2. Запропонуйте
дівчині
чай/сік/воду та печиво. Перевірте чи почуває вона себе комфортно.
онтакти дружніх
організацій.
3.8. Попросіть
дівчину прочитати
преамбулу
дослідження.
Видайте винагороду
за участь
у дослідження
та заповніть відповідну відомість.
4.9. Надайте
стисліправому
та змістовні
відповіді
на запитання
дівчини, якікод
стосуватимуться
дослідження.
У верхньому
кутку
анкети зазначте
свій особистий
та номер анкети.
5.10.Запропонуйте
дівчині
підписати
Поінформовану
згоду
на
участь
у
дослідженні.
Вносіть отриманні відповіді в онлайн форму дослідження протягом 5 днів.
Увага!11.
Опитування
починається
після
підписання дослідження
Поінформованої
згоди
Звітуйте щодо
внесенихлише
даних
координаторці
щотижня.
6. Заповнюйте анкету власноруч, згідно отриманих відповідей.
7. Після завершення опитування подякуйте дівчину за участь у дослідженні та надайте за потреби к
онтакти дружніх організацій.
8. Видайте винагороду за участь у дослідження та заповніть відповідну відомість.
9. У верхньому правому кутку анкети зазначте свій особистий код та номер анкети.
Додаток
3 – Поінформована
згодавна
участьформу
у дослідженні
10. Вносіть
отриманні відповіді
онлайн
дослідження протягом 5 днів.
11. Звітуйте щодо внесених даних координаторці дослідження щотижня.
Поінформована згода на участь у дослідженні

Додаток 3 –
AHF-Україна та БО «Позитивні жінки» запрошує Вас до участі в соціальному дослідженні, метою якого є
Поінформована
згода
на
участь
у дослідженні
вивчення цінностей та пріоритетів
у дівчат, які
живуть
з ВІЛ, в Україні.
Перш ніж Ви вирішите чи брати
участь у цьому дослідженні, ми хотіли б надати Вам наступну інформацію:

Додаток
3 – Поінформована
згода на участь у дослідженні
Добровільність
участі.
Ваша участь у дослідженні є виключно добровільною. Ви можете вирішити не брати участь у анкетуванні
Поінформована згода на участь у дослідженні
зараз, або відмовитись від участі на будь-якому етапі заповнення анкети.
AHF-Україна та БО «Позитивні жінки» запрошує Вас до участі в соціальному дослідженні, метою якого є
Конфіденційність.
вивчення
цінностей та пріоритетів у дівчат, які живуть з ВІЛ, в Україні. Перш ніж Ви вирішите чи брати
Вашеу ім’я,
та місце
проживання
згадуватимуться
у зв’язку з інформацією, яку Ви
участь
цьомупрізвище
дослідженні,
ми хотіли
б надатиніде
Вамне
наступну
інформацію:
повідомите. Всі результати репрезентуватимуться лише у загальному масиві, а не індивідуально. Усі дані,
зібрані під час участі.
дослідження, будуть доступними лише для дослідницької групи.
Добровільність
Ваша участь у дослідженні є виключно добровільною. Ви можете вирішити не брати участь у анкетуванні
Можливі
незручності.від участі на будь-якому етапі заповнення анкети.
зараз,
або відмовитись
Окремі питання анкети, можливо, стосуються інтимних, особистих та/або емоційно важких тем.
Пам’ятайте, що Ви можете відмовитись від участі в дослідженні на будь-якому етапі, але в такому випадку,
Конфіденційність.
на жаль,
буде проживання
надано. Це дослідження
не передбачає
надзвичайних
ситуацій, яку
однак,
Ваше
ім’я, винагороду
прізвище танемісце
ніде не згадуватимуться
у зв’язку
з інформацією,
Ви у
випадку їх виникнення,
Вам
буде надано професійну
повідомите.
Всі результати
репрезентуватимуться
лишепсихологічну
у загальномудопомогу.
масиві, а не індивідуально. Усі дані,
Для участі
в дослідженні
наступне
твердження лише
потребує
зібрані
під час
дослідження,
будуть доступними
для обов’язкового
дослідницької погодження:
групи.
Підписуючи
цю форму поінформованої згоди, я підтверджую, що прочитала та зрозуміла цілі,
Можливі
незручності.
процедуру,
методи
та можливі
в дослідженні.
Я мала емоційно
можливість
задати
Окремі
питання
анкети,
можливо,незручності
стосуються участі
інтимних,
особистих та/або
важких
тем.усі
запитання,
якіВимене
цікавлять.
Я отримала
прийнятні
відповіді
і уточнення
з усіх
питань,
щовипадку,
цікавили
Пам’ятайте,
що
можете
відмовитись
від участі
в дослідженні
на будь-якому
етапі,
але
в такому
у зв’язку
з цим не
дослідженням.
даюдослідження
свою згоду на
у дослідженні.
намене
жаль,
винагороду
буде надано.Я Це
неучасть
передбачає
надзвичайних ситуацій, однак, у
випадку їх виникнення, Вам буде надано професійну психологічну допомогу.
ПІПучасті
та підпис
учасниці дослідження
________________________________
Для
в дослідженні
наступне твердження
потребує обов’язкового погодження:
Дата: «___»цю
_________
року
Підписуючи
форму 20___
поінформованої
згоди, я підтверджую, що прочитала та зрозуміла цілі,
процедуру, методи та можливі незручності участі в дослідженні. Я мала можливість задати усі
Я пояснилаякі
респондентці
цілі, процедуру,
методи
та можливі
незручності
участі
в дослідженні,
а також
запитання,
мене цікавлять.
Я отримала
прийнятні
відповіді
і уточнення
з усіх
питань, що цікавили
відповіла
на усі
запитання
щодо участі
в дослідженні.
рішенняу взяти
участь у дослідженні є
мене
у зв’язку
з цим
дослідженням.
Я даю
свою згоду наЇї участь
дослідженні.
усвідомленим та добровільним, про що отримано згоду.
ПІП та підпис учасниці дослідження ________________________________
ПІП та підпис інтерв’юерки _______________________________
Дата: «___» _________ 20___ року
Дата: «___» _________ 20___ року
Я пояснила респондентці цілі, процедуру, методи та можливі незручності участі в дослідженні, а також
відповіла на усі запитання щодо участі в дослідженні. Її рішення взяти участь у дослідженні є
усвідомленим та добровільним, про що отримано згоду.
Додаток 4 – Гайд для проведення глибинного інтерв'ю
ПІП та підпис інтерв’юерки _______________________________
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зараз, або відмовитись від участі на будь-якому етапі заповнення анкети.
Поінформована згода на участь у дослідженні
Конфіденційність.
AHF-Україна та БО «Позитивні жінки» запрошує Вас до участі в соціальному дослідженні, метою якого є
Ваше ім’я, прізвище та місце проживання ніде не згадуватимуться у зв’язку з інформацією, яку Ви
вивчення цінностей та пріоритетів у дівчат, які живуть з ВІЛ, в Україні. Перш ніж Ви вирішите чи брати
повідомите. Всі результати репрезентуватимуться лише у загальному масиві, а не індивідуально. Усі дані,
участь у цьому дослідженні, ми хотіли б надати Вам наступну інформацію:
зібрані під час дослідження, будуть доступними лише для дослідницької групи.
Добровільність участі.
Можливі незручності.
Ваша участь у дослідженні є виключно добровільною. Ви можете вирішити не брати участь у анкетуванні
Окремі питання анкети, можливо, стосуються інтимних, особистих та/або емоційно важких тем.
зараз, або відмовитись від участі на будь-якому етапі заповнення анкети.
Пам’ятайте, що Ви можете відмовитись від участі в дослідженні на будь-якому етапі, але в такому випадку,
на жаль, винагороду не буде надано. Це дослідження не передбачає надзвичайних ситуацій, однак, у
Конфіденційність.
випадку їх виникнення, Вам буде надано професійну психологічну допомогу.
Ваше ім’я, прізвище та місце проживання ніде не згадуватимуться у зв’язку з інформацією, яку Ви
Для участі в дослідженні наступне твердження потребує обов’язкового погодження:
повідомите. Всі результати репрезентуватимуться лише у загальному масиві, а не індивідуально. Усі дані,
зібрані під час дослідження, будуть доступними лише для дослідницької групи.
Підписуючи цю форму поінформованої згоди, я підтверджую, що прочитала та зрозуміла цілі,
процедуру, методи та можливі незручності участі в дослідженні. Я мала можливість задати усі
Можливі незручності.
запитання, які мене цікавлять. Я отримала прийнятні відповіді і уточнення з усіх питань, що цікавили
Окремі питання анкети, можливо, стосуються інтимних, особистих та/або емоційно важких тем.
мене у зв’язку з цим дослідженням. Я даю свою згоду на участь у дослідженні.
Пам’ятайте, що Ви можете відмовитись від участі в дослідженні на будь-якому етапі, але в такому випадку,
на жаль, винагороду не буде надано. Це дослідження не передбачає надзвичайних ситуацій, однак, у
ПІП та підпис учасниці дослідження ________________________________
випадку їх виникнення, Вам буде надано професійну психологічну допомогу.
Для участі в дослідженні наступне твердження потребує обов’язкового погодження:
Дата: «___» _________ 20___ року
Підписуючи цю форму поінформованої згоди, я підтверджую, що прочитала та зрозуміла цілі,
Я пояснила респондентці цілі, процедуру, методи та можливі незручності участі в дослідженні, а також
процедуру, методи та можливі незручності участі в дослідженні. Я мала можливість задати усі
відповіла на усі запитання щодо участі в дослідженні. Її рішення взяти участь у дослідженні є
запитання, які мене цікавлять. Я отримала прийнятні відповіді і уточнення з усіх питань, що цікавили
усвідомленим та добровільним, про що отримано згоду.
мене у зв’язку з цим дослідженням. Я даю свою згоду на участь у дослідженні.
ПІП та підпис інтерв’юерки _______________________________
ПІП та підпис учасниці дослідження ________________________________
Дата: «___» _________ 20___ року
Дата: «___» _________ 20___ року
Я пояснила респондентці цілі, процедуру, методи та можливі незручності участі в дослідженні, а також
відповіла на усі запитання щодо участі в дослідженні. Її рішення взяти участь у дослідженні є
Додаток 4 – Гайд
для проведення
інтерв'ю
усвідомленим
та добровільним,
проглибинного
що отримано
згоду.
Гайд для проведення глибинного інтерв'ю
ПІП та підпис інтерв’юерки _______________________________

Додаток 4 – в рамках дослідження потреб ВІЛ-позитивних дівчат в Україні
Дата: «___» _________ 20___ року
Передпроведення
початком інтерв'ю попередьте,
що ви будете його записувати,
тільки після цього
Гайд
для
глибинного
інтерв'ю
включайте диктофон.

На початку запису вкажіть дату, час і місце проведення інтерв'ю.
Орієнтовна тривалість інтерв'ю - 30-45 хвилин.
Додаток 4 – Гайд для проведення глибинного інтерв'ю
Питання:
1. Розкажи трохи про себе
(вік,
рівень
освіти, склад
сім'ї) інтерв'ю
Гайд
для
проведення
глибинного
рамках
дослідження
ВІЛ-позитивних
дівчат в Україні
2. Розкажи пров життя
з ВІЛ
(коли і від потреб
кого дізналася,
що переживала,
що відчуваєш зараз)
3. Розкажи про своє позашкільне життя (факультативні заняття, гуртки, спорт, хобі, самоосвіта, і т.д.)
інтерв'ю
попередьте,
що ви друзів.
будетеЯкйого
записувати,
тільки впісля
4. Перед
Згадайпочатком
своє останнє
проведення
часу в компанії
ти себе
вела, що робила,
чомуцього
включайте
диктофон.
проявляла ініціативу?
На початку запису вкажіть дату, час і місце проведення інтерв'ю.
5. З ким ти розмовляєш про секс? Які найважчі питання про секс ти можеш позначити (найважче
Орієнтовна
тривалість
інтерв'ю
- 30-45про
хвилин.
знайти відповідь)?
Де шукаєш
відповіді
сексуальне життя?

Питання:
1. Розкажи трохи про себе (вік, рівень освіти, склад сім'ї)
2. Розкажи про життя з ВІЛ (коли і від кого дізналася, що переживала, що відчуваєш зараз)
3. Розкажи про своє позашкільне життя (факультативні заняття, гуртки, спорт, хобі, самоосвіта, і т.д.)
4. Згадай своє останнє проведення часу в компанії друзів. Як ти себе вела, що робила, в чому
проявляла ініціативу?
5. З ким ти розмовляєш про секс? Які найважчі питання про секс ти можеш позначити (найважче
знайти відповідь)? Де шукаєш відповіді про сексуальне життя?
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Всі права захищені ©
AHF (Фундація АнтиСНІД-США) – одна з найбільших неурядових організацій,
що самофінансується та реалізує програми з профілактики та тестування на
ВІЛ, лікування та підтримки понад 1,4 млн пацієнтів з ВІЛ у 45 країнах світу,
в тому числі й в Україні.

AHF Ukraine (Фундація АнтиСНІД-США в Україні) – українське Представництво AHF.

З 2019 року Фундація АнтиСНІД-США працює над посиленням потенціалу
жінок, щоби допомогти насамперед ВІЛ-позитивним жінкам та дівчатам
зберегти здоров’я та повноцінно реалізуватися в житті.
· Для цього у різних країнах світу AHF впроваджує ініціативу
Girls Act – Дівчата діють.

· В Україні ініціатива включає два напрями:
1) вакцинація ВІЛ-позитивних дівчат в 23-х регіонах України проти
вірусу папіломи людини;
2) програма особистого розвитку, натхнення та мотивації для дівчат,
які живуть з ВІЛ.

· У 2020 році АНF Ukraine разом із НГО «Позитивні жінки» проведи
дослідження про особисті та соціальні аспекти життя і потреби
ВІЛ-позитивних дівчат від 14 до 18 років в Україні.

Благодійна організація «Позитивні жінки» представляє національну спільноту
жінок, які живуть з ВІЛ, об’єднуючи учасниць з усієї України, які виступають за
дотримання прав жінок, передусім тих, які живуть з ВІЛ, та уразливих до інфікування ВІЛ.
БО «Позитивні жінки» також просувають ідею наснаження й всебічної підтримки та розвитку жінок.

