«ВПЛИВ НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ НА
СХОДІ КРАЇНИ НА ДИНАМІКУ КОМЕРЦІЙНОГО
СЕКСУ ТА ЕПІДЕМІЮ ВІЛ, ІПСШ ТА ГЕПАТИТУ С В УКРАЇНІ»:

РЕЗУЛЬТАТИ ДИНАМІЧНОГО ПРОЄКТУ
ВСТУП
Динамічний проєкт має на меті дослідження наслідків
конфлікту на структуру комерційного сексу та епідемію
ВІЛ та гепатиту С (ВГС) в Україні

Цей короткий звіт містить огляд попередніх
висновків першої хвилі дослідження (Хвиля 1), яке
проводилося з вересня 2017 р. по жовтень 2018 р. в
м. Дніпро, Україна

Завдання дослідження
• Оцінити вплив наслідків політичного конфлікту на сферу
комерційного сексу, шляхи передачі ВІЛ та гепатиту С
серед жінок комерційного сексу (ЖКС) та їх клієнтів у м.
Дніпро

• Інформувати про доступ до послуг щодо ВІЛ/ВГС жінок
комерційного сексу та їх клієнтів у контексті конфлікту
та сприяти розвитку програм профілактики ВІЛ/ВГС на
місцевому та глобальному рівнях

Дизайн дослідження
• У рамках проєкту поєднано використання кількісних і якісних методів дослідження. Першим етапом стало
картування місць розташувань («гарячих точок»), де збираються ЖКС та їх клієнти

Місця рекрутингу респондентів:
•
•
•
•

«Офіси» / «борделі»
Квартири
Громадські місця (вулиці, парки)
Траса, зупинки дальнобійників

• Розважальні заклади (нічні
клуби, казино, диско)
• Кафе / ресторани / бари

• Масаж / салони краси
• Артклуби / стрип-бари
• Готелі / мотелі

Кількісні методи:
Крос-секційне біоповедінкове опитування з використанням швидких тестів і серологічними
підтверджувальними тестами методом сухої краплі крові (СКК) на ВІЛ та ВГС із ЖКС та їх клієнтами.
Жінки віком 14 років і старше, які
самоідентифікують себе як ЖКС, працюють
у межах визначеної «гарячої точки» та
мають досвід роботи у комерційному сексі
не менше ніж 3 місяці.

Клієнти чоловічої статі віком від 18
років, які купують секс у визначеній
«гарячій точці».

Якісні методи:
Передбачено низку глибинних інтерв’ю з ЖКС та експертних інтерв’ю з відповідними ключовими
інформаторами з м. Дніпро та м. Київ, а також ведення щоденників ЖКС.
• Цей короткий звіт узагальнює ключові висновки, отримані за результатами кількісної складової Хвилі 1
Аналіз отриманих даних якісними методами ще триває
• Після Хвилі 2 дослідження планується математичне моделювання для оцінки впливу наслідків політичного
конфлікту на сферу комерційного сексу, шляхи передачі ВІЛ та гепатиту С серед ЖКС та їх клієнтів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДИНАМІЧНОГО ПРОЄКТУ
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ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Демографічні характеристики
ЖІНКИ
КОМЕРЦІЙНОГО
СЕКСУ

N

ВІК

ОСВІТА

560 ЖКС

Середній вік ЖКС –
26 років (IQR 22-36)

93%

Жінки у середньому
залучені до комерційного
сексу протягом 5 років
(IQR 2-8)

70%

мають повну
середню освіту

мають повну середню
спеціальну, професійнотехнічну або вищу освіту

СІМЕЙНИЙ СТАТУС

УТРИМАНЦІ

15% респондентів проживають з постійним статевим партнером (чоловік, хлопець)

53% ЖКС повідомили,
що на їх утриманні
знаходиться одна

55%

5%

незаміжні та
ніколи не були
заміжніми

6%

заміжні та
проживають з
чоловіком

10%

заміжні, але не
проживають з
чоловіком

24%

офіційно незаміжні,
але проживають разом
з постійним статевим
партнером

КЛІЄНТИ

N

ВІК

Клієнти у середньому
купували секс у ЖКС
протягом 9 років
(IQR 5-13)

370 клієнтів

Середній вік клієнта
ЖКС – 32 роки
(IQR 27-38)

удови/
розлучені

ОСВІТА
99.5%

96%

мають повну
середню освіту

СІМЕЙНИЙ СТАТУС
36%

РІД ЗАНЯТЬ
24%

неодружені та
ніколи не були
одруженими

одружені та
проживають з
дружиною

9%
офіційно неодружені, але
проживають разом з постійною
статевою партнеркою
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мають повну середню
спеціальну, професійнотехнічну або вищу освіту

10%
одружені, але не
проживають з
дружиною

20%

підприємець

33%

спеціаліст, кваліфікований
працівник

32%

некваліфікований робітник

18%

безробітний або неповна
зайнятість

8%

правоохоронець

6%

студент

2%

удівці/розлучені
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РІВЕНЬ ПОШИРЕНОСТІ ВІЛ ТА ВГС
Згідно з даними сероепідеміологічного моніторингу 2018 р. поширеність ВІЛ серед загального населення м. Дніпро становила
0,85%*. Нижче наведено поширеність ВІЛ/ВГС, отриману за результатами нашого серологічного підтвердження.

ЖКС
Поширеність ВІЛ

Клієнти
2.9%

Поширеність ВІЛ
5.9%

Поширеність ВГС

2.4%
6.5%

Поширеність ВГС

*Офіційні статистичні дані, отримані на запит від Дніпропетровського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом.

«ГАРЯЧІ ТОЧКИ»
ЖКС

Клієнти

59%

55%

працювали лише на
одній точці протягом
останніх 12 місяців

купували сексуальні
послуги лише на одній точці
протягом останніх 12 місяців

224 респондентки повідомили, що працювати більше ніж
на 1 точці протягом останніх 12 місяців, серед них**:

167 респондентів повідомили, що відвідували більше ніж
1 точку протягом останніх 12 місяців, серед них**:

41%

31%

28%

25%

35%

38%

працювали
на 2 точках

працювали
на 3 точках

працювали на 4 або
більше точок

відвідували
2 точки

відвідували
3 точки

visited 4 or
more hotspots

**Сума відсотків не дорівнює 100 через неповні відповіді.

СТАТЕВІ ПАРТНЕРИ
ЖКС

КЛІЄНТИ

23 (IQR 18-30)

1 (IQR 1-2)

Середня кількість клієнтів протягом останніх 30 днів

Середня кількість ЖКС протягом останніх 30 днів

ЖКС, %

Середня кількість

Клієнти, %

96%

Постійні клієнти

5 (IQR 3-7)

8%

99%

Непостійні клієнти

17 (IQR 13-23)

48%

Партнери – секс в обмін

2 (IQR 1-3)

30%

Випадкові статеві партнери

4 (IQR 2-8)

46%

Статеві партнери

1 (IQR 1-1)
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Середня кількість
Партнери – секс в обмін

1 (IOR 1-4)

99%

Випадкові статеві партнери

2 (IQR 1-2)

72%

Статеві партнери

1 (IQR 1-1)
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КОРИСТУВАННЯ ПРЕЗЕРВАТИВАМИ
Частка ЖКС, які повідомили про використання презерватива
у 100% випадків із такими статевими партнерами протягом
останніх 30 днів:

Частка клієнтів, які повідомили про використання презерватива
у 100% випадків з такими статевими партнерами протягом
останніх 30 днів:

72%

Постійні клієнти

86%

Непостійні клієнти

57%

Статеві партнери

59%

Статеві партнери

94%

Випадкові статеві партнери
86%

Випадкові статеві партнери

90%

Партнери – секс в обмін

72%

Партнери – секс в обмін

96%

ЖКС

21% клієнтів повідомили про додаткову оплату сексу без
презерватива

ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН
ЖКС

КЛІЄНТИ

25%

8%

38%

4%

повідомили про досвід
вживання будь-яких
наркотичних речовин

повідомили про досвід
вживання ін’єкційних
наркотиків

повідомили про досвід
вживання будь-яких
наркотичних речовин

повідомили про досвід
вживання ін’єкційних
наркотиків

Серед 44 респонденток, які мають досвід вживання
ін’єкційних наркотиків, виявлено ***:

19

РОКІВ
середній вік
першої ін’єкції
(IQR 17-22)

11

осіб вживали
ін’єкційний
наркотик протягом
останніх 30 днів

3

особи
вживали
ін’єкційний
наркотик
протягом
останніх 12
місяців

29

осіб
вживали
ін’єкційний
наркотик
більше ніж
1 рік тому

Серед 14 респондентів, які мають досвід
вживання ін’єкційних наркотиків, виявлено:

20

РОКІВ
середній вік
першої ін’єкції
(IQR 18-21)

4

особи
вживали
ін’єкційний
наркотик
протягом
останніх 30
днів

1

особа
вживала
ін’єкційний
наркотик
протягом
останніх 12
місяців

8

осіб
вживали
ін’єкційний
наркотик
більше ніж
1 рік тому

***1 особа не відповіла

НАСИЛЬСТВО

34%

ЖКС МАЛИ ДОСВІД
ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА
ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДИНАМІЧНОГО ПРОЄКТУ

29%

ЖКС МАЛИ ДОСВІД
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА
ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

32 жінки (6%) повідомили,
що мали досвід фізичного
насильства протягом
останніх 3 місяців

13 жінок (2%) повідомили,
що мали досвід сексуального
насильства протягом
останніх 3 місяців

Найчастіше агресорами були:
непостійні клієнти: 63%
статеві партнери: 28%

Найчастіше агресорами були:
непостійні клієнти: 69%
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ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ ТА ВГС
ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ ТА ВГС
ЖКС

84%

Клієнти
71%

65%

56%
43%

48%

56%
40%
14%

ВІЛ
Коли-небудь

ВГС

6%

ВІЛ

Протягом останніх 12 місяців

ВГС

Протягом останніх 6 місяців

КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ В СФЕРІ СТАТЕВОГО ТА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я, ЯКІ НАДАЮТЬ
ПРОГРАМИ З ПРОФІЛАКТИКИ ІНФІКУВАННЯ ВІЛ, ПРАЦІВНИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО СЕКСУ
67% ЖКС не є клієнтами профілактичних програм

47%

62%

56%

41%

коли-небудь отримували
безоплатні презервативи
від організацій

коли-небудь отримували
безоплатне тестування на
ВІЛ від організації

коли-небудь отримували
безоплатне тестування на
ВГС від організації

отримували безоплатну
консультацію акушерагінеколога

КАСКАД ВІЛ
Клієнти N=9 ВІЛ+

Клієнти N=9 ВІЛ+

Коли-небудь
тестувалися

Коли-небудь
тестувалися

15

1

Коли-небудь
тестувалися на ВІЛ

Ніколи не
тестувалися
на ВІЛ

Знають про
свій статус

5
Знають
про свій
статус

8
Отримали
негативний
результат після
останнього тесту

9

2

1

Ніколи не
тестувалися на
ВІЛ

Знають про
свій статус

3

Відмовилися
дати інформацію
щодо результатів
останнього тесту

Отримують
АРТ

Знають
про свій
статус

5

1

Отримали
Не отримали
негативний
результат
результат після
останнього
тесту

On ART

5
Отримують
АРТ

11
Не отримують
АРТ

*Кожна з 5-ти ЖКС, які знали про свій ВІЛ-статус, приймала АРТ
та перебувала на обліку в Центрі СНІДу

РЕЗУЛЬТАТИ ДИНАМІЧНОГО ПРОЄКТУ

3

6

Отримують Не отримують
АРТ
АРТ

*Кожен з 3-х клієнтів, які знали про свій ВІЛ-статус, приймав АРТ і
перебував на обліку в Центрі СНІДу
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ВПЛИВ КОНФЛІКТУ
35% опитаних почали
працювати в сфері комерційного
сексу після початку конфлікту

35%

16%

13% ЖКС міняли місце проживання
після початку конфлікту

13%

З них 20% повідомили, що конфлікт
вплинув на їхнє рішення щодо переїзду

20%

З них, 16% відчували, що
конфлікт вплинув на їхнє
рішення щодо залучення до
комерційного сексу

Жінки, для яких конфлікт вплинув
на початок секс-роботи
Повідомили про погане фінансове становище

22%

19%

Загальне самопочуття нині є гіршим,
ніж до конфлікту

Інші
ЖКС

vs.

4%

vs.

2%

44%
Доступ до основних медичних послуг
нині є гіршим, ніж до конфлікту

vs.

15%

69%
47%
Не знають про програми профілактики
для працівників комерційного сексу

vs.

КЛІЄНТИ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ

РЕЗУЛЬТАТИ ДИНАМІЧНОГО ПРОЄКТУ

46%

ЖКС повідомили, що мали щонайменше
1-го клієнта-військовослужбовця
протягом останніх 30 днів

6.5%

клієнтів проживали в зоні
бойових дій

3.7%

клієнтів були безпосередніми
учасниками бойових дій, помічниками
або свідками таких дій
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Політико-соціально-економічне
середовище

Наслідки

Політичний конфлікт

Соціальна напруженість

Географія

Внутрішнє переміщення

Економіка

Інфляція та безробіття

Соціокультурне середовище

Соціальне сприйняття комерційного сексу

Організація та моделі комерційного сексу:
• структура та типологія комерційного сексу;
• тривалість роботи в комерційному сексі;
• кількість ЖКС та їх клієнтів;
• соціально-демографічні характериски ЖКС та
їх клієнтів (зокрема, вік)

БЛИЗЬКІ СТРУКТУРНІ
ЧИННИКИ

СЕРЕДНІ СТРУКТУРНІ
ЧИННИКИ

ВІДДАЛЕНІ СТРУКТУРНІ
ЧИННИКИ

Концепція комерційного сексу як чинника епідемії ВІЛ/СНІДу в складній
стуктурній основі

Практики та досвід у комерційному сексі:
• кількість клієнтів;
• досвід насильства;
• досвід вживання наркотиків (ін’єкційних,
неін’єкційних);
• вживання алкоголю

Біологія та поведінка:
• ко-інфекція (ІПСШ/гепатит С);
• використання презерватива;
• доступність і участь у програмах щодо профілактики ВІЛ;
• доступність і участь у програмах зі зменшення шкоди
Модифікований ризик
ураження ВІЛ

Передача ВІЛ серед ЖКС та їх клієнтів

Детальніше можна ознайомитися у статті: Becker, M., Balakireva, O., Pavlova, D., Isac, S., Cheuk, E., Roberts, E., Forget, E., Ma, H., Lazarus, L.,
Sandstrom, P. and Blanchard, J., 2019. Assessing the influence of conflict on the dynamics of sex work and the HIV and HCV epidemics in Ukraine:
protocol for an observational, ethnographic, and mathematical modeling study. BMC international health and human rights, 19(1), p.16.
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ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ КРОКИ
• Поширеність ВІЛ серед клієнтів ЖКС більше ніж удвічі перевищує показники поширеності ВІЛ серед загального
населення, проте не існує програм, орієнтованих на клієнтів ЖКС
• Більшість ЖКС коли-небудь проходили тестування на ВІЛ / ВГС, проте про часті (регулярні) тестування повідомили
менше ніж половина опитаних
• Близько половини клієнтів ЖКС коли-небудь проходила тестування на ВІЛ / ВГС, але часте (регулярне) тестування
було нетиповим явищем
• Програми профілактики ВІЛ / ВГС мають збільшити охоплення як жінок комерційного сексу, так і їх клієнтів, а також
забезпечити широкий спектр послуг, зокрема, зменшення шкоди та насильства, розповсюдження презервативів,
поширеність тестування та лікування ВІЛ/ВГС
• Як серед жінок комерційного сексу, так і серед їх клієнтів, які живуть з ВІЛ, обізнаність про свій статус та доступ до
лікування була дуже низькою
• Попередні дані дослідження свідчать про те, що конфлікт впливає на моделі та практики секс-роботи. Значна
частка працівників комерційного сексу повідомляє про клієнтів-військовослужбовців, що свідчить про важливість
розуміння цієї мережі
• Результати обох хвиль вивчатимуться для оцінки змін з часом, а загальні результати будуть запропоновані для
інформування політики та програм профілактики
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