Прискорення зусиль з протидії
ВІЛ/СНІДу в Україні
звіт проєкту, починаючи з 24 лютого і до липня 2022

Після того як 24 лютого росія розпочала
повномасштабне вторгнення до України по всій
довжині спільного кордону і з території Білорусі,
більше третини українців та українок були вимушені
покинути свої домівки. На сьогодні це найбільша
криза переміщення людей у світі

Гуманітарна ситуація по всій Україні
є тривожною і продовжує стрімко
погіршуватись. Цивільні мешканці в
низці населених пунктів позбавлені
доступу до води, електрики,
санітарії, медичної допомоги та
живуть в умовах постійних бойових
зіткнень і бомбардувань, без
гарантій безпечної евакуації

~15.7 млн людей потребують
допомоги (OCHA)
~9 млн біженців (~5.8 млн осіб виїхали
в країни ЄС (OCHA) i ~3.5 млн осіб
виїхали до інших країн (BBC)
~6.3 млн ВПО (OCHA)
~11.5 тис цивільних постраждали, з них
~5 тис загинули (OHCHR)
пошкоджено або зруйновано
~120 тисяч приватних будинків і
>20 тисяч багатоповерхівок (Мінрегіон)

Проблеми безпеки, обмежена мобільність, порушені ланцюги постачань і масове
переміщення людей безпосередньо впливають на сферу охорони здоров’я. Від збройних атак
постійно страждають заклади охорони здоров’я, медичний транспорт, склади, і що
найважливіше – персонал і пацієнти, які часто абсолютно позбавлені можливості отримати
невідкладну допомогу

~12.1 млн людей потребують
медичної допомоги
(OCHА)

~750 лікарень по всій країні
зруйновано або пошкоджено
(Кабмін)

~390 нападів на ЗОЗи, склади
і постачання, медичний транспорт
(ВООЗ)

Як ВІЛ-позитивним переселенцям шукати
антиретровірусну терапію
Два тижні Іван (ім'я змінено) ховався від обстрілів у підвальному приміщенні у Маріуполі. Їсти
було нічого, тому іноді доводилось харчуватись навіть вбитими собаками. Коли чоловік зміг
вирватися до Запоріжжя, втратив свідомість. Швидка доставила у лікарню, де після
обстеження було виявлено важку форму пневмонії. Іван живе з ВІЛ і всі два тижні у підвалі не
мав можливості приймати АРТ

ВІЛ

~260 тис людей живе із ВІЛ (UNAIDS)

~152 тис на АРТ (UNAIDS)

~144 тис ЛЖВ і ~45 тис хворих на СНІД на обліку (ЦГЗ)
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HealthLink: “Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні”
для американського уряду є найбільш масштабним в Україні проєктом у сфері охорони здоров’я

USD ~27,6 млн

з жовтня 2017

>350 ЗОЗів, 27 НУО,
>2000 спеціалістів

впроваджується у партнерстві
з МБФ “Альянс громадського здоров’я”

кожен 3-й нововиявлений
залучений до тестування
на ВІЛ у рамках проєкту

Завдання
• прискорити подолання епідемії ВІЛ через
можливість швидко і безпечно пройти тест на ВІЛ
і почати лікування
• покращити доступ ЛЖВ і представників КГ до
якісних послуг з тестування, профілактики та
лікування ВІЛ
• зменшити стигму та дискримінацію серед
загального населення і медичних працівників

Як БО “100% Життя” допомагає
українцям у війну
“До волонтерської роботи з доставлення ліків та продуктів залучені усі наші чоловіки, діти
залучені також. Пересуваємось пішки, бо бензин закінчився десь на другому тижні війни. Все
більше людей дізнаються, що у нас є гуманітарна допомога і можна отримати продукти. Люди
повертаються до міста, багато наших клієнтів теж. Життя має перемогти”

Як виживають українські пацієнти,
які потребують безперебійного лікування
“Ми вивозили людей із небезпечних зон автобусами до Вінниці, Полтави, Львова, Ужгорода, де
були вже організовані логістичні процеси з видачі ліків. Я сам з Луганська, і розумів, що буде
відбуватись у разі військових дій. Доступ до ліків мають лише лікарі, які можуть перебувати в
сховищі або взагалі виїхати. Було дуже непросто переконати людей, але нам вдалось це
зробити і зараз наркозалежні люди мають при собі запас ліків. Важко знайти житло людям на
ЗПТ, оскільки є багато стигм та стереотипів. Щоб отримати своє лікування, людям доводилось
навіть стикатись із фізичним насильством”

Повномасштабна війна в Україні внесла корективи у діяльність партнерських організацій,
які реалізовують проєкт і змусила оперативно розширити чи змінити напрямки роботи.
Команда HealthLink розуміла, що вбиває не лише зброя, а й неможливість вчасно
отримати життєво необхідні ліки

10% ЗОЗів
опинились в окупації

7% ЗОЗів
пошкоджено

Як працюють проєктні ЗОЗи?
Ключові виклики:
60% в штатному режимі

• відсутність базової безпеки

14% зі скороченим графіком

• психоемоційна напруга пацієнтів та
медичних працівників

7% згідно керівних документів
МОЗ в умовах воєнного стану

• дефіцит швидких тестів і медичних
препаратів

2% не працюють

• нестача медичних працівників і надто
високе навантаження на тих, хто
залишився працювати

11% відсутня інформація

• ускладнена логістика

6% лише для ургентних хворих

• невизначеність подальшої роботи
закладів, які знаходяться в окупації

Як пацієнтська організація переформатувала
свою роботу на повноцінну допомогу країні
Коли 30 березня волонтери 100% Життя на п’яти автобусах вчергове вирушили до Чернігова,
російські військові обстріляли колону. З п’яти автобусів врятуватися з-під обстрілів на
пробитих колесах вдалося тільки одному. В результаті цього обстрілу загинуло троє людей,
серед яких — чоловік нардепки Ольги Стефанишиної. В той день волонтери мали вивезти з
Чернігова 45 людей. До цього їхня команда вже евакуювала з-під обстрілів 150 осіб. Після
цього трагічного інциденту команда 100% Життя здійснила ще шість евакуаційних рейсів

259

проєктних ЗОЗів надають
послуги з тестування на ВІЛ

1 287
осіб вперше дізнались про ВІЛ+ статус

~2 100

~28 000

осіб отримали персональну доставку АРТ

людей пройшли тестування на ВІЛ

100

~12 000

осіб вперше отримали PrEP

тестів розповсюджено серед людей з високим ризиком інфікування ВІЛ

1 185
внутрішньо переміщених ЛЖВ отримали доступ до АРТ в приймаючих регіонах

1 121
осіб вперше отримали АРТ

офіси 3 проєктних НУО пошкоджені
внаслідок бойових дій

88% НУО стверджують, що зростає
потреба у індексному та самотестуванні
на ВІЛ

Ключові виклики проєктних НУО:

Найгостріші потреби клієнтів:

• відсутність базової безпеки для
ведення повноцінної діяльності

• психологічна підтримка

• постійна тривожність та
психо-емоційне виснаження
працівників
• порушені ланцюги поставок і
пошкоджена інфраструктура міст
• втрата контакту з багатьма
клієнтами
• потреба у дофінансуванні – адже
збільшилась кількість клієнтів за
рахунок ВПО
• нестача людського ресурсу
внаслідок міграції працівників

• транспортування до ЗОЗів
• адресна доставка АРТ та інших
ліків
• консультування на тему
отримання АРТ в інших регіонах
• гуманітарна допомога: продуктові
набори, вітаміни, засоби гігієни,
одяг
• фінансова допомога

Найбільша пацієнтська організація
в Україні БО “100% Життя”

відділення продовжують працювати у всіх
областях України, де це є можливим
>90 000 ЛЖВ забезпечені
АРТ на півроку
залучено >25 млн грн додаткових
коштів завдяки новим донорам
і краудфандинговій кампанії
8,6 млн грн спрямовано на закупівлю
товарів для ВПО та захисників України
1 млн грн витрачено на
медикаменти для регіональних
лікарень та служби крові

6 000 бронежилетів передано
медичному персоналу та партнерам
БО “100% Життя”
38 тонн продуктів передано до
українських лікарень, пацієнтів, цивільних
осіб на окупованих і деокупованих
територіях, захисників України
МЦ “100% Життя” у Києві став
гуманітарним центром, також
обладнано Рівненський
МЦ “100% Життя”

>280 тис грн спрямовано на
одяг та обмундирування для
учасників ТрО ЗСУ

>100 портативних
генераторів доставлено
в регіони

3 електромобілі придбано
для евакуації людей,
розвезення медикаментів та
гуманітарної допомоги

>150 осіб евакуйовано
з гарячих точок
і тимчасово окупованих
територій

Як ВІЛ-позитивним переселенцям
шукати антиретровірусну терапію
“Багато клієнтів і до війни перебували в складних життєвих обставинах, але нині втратили
роботу навіть ті, хто міг себе забезпечити. Наприклад, через закриття шкіл та дитячих садочків,
матері-одиначки не можуть працювати і годувати дітей. Тому ми регулярно видаємо значно
більшу кількість сертифікатів на продуктові набори родинам, які стикнулися з епідемією
ВІЛ/СНІДу, аби вони елементарно мали що їсти.
Плюс у підопічних додались стресові стани, паніка та тривога через вибухи та сирени. Дуже
загострилася самостигматизація через ВІЛ – коли люди бояться сказати оточуючим, що
живуть з ВІЛ та потребують допомоги. Дехто навіть не може виходити на вулицю за життєво
необхідними препаратами, тож наші фахівці доставляють терапію їм додому”

