
Зовсім незвичайний 2022ий.
Як працювали і чого досягли?

Повномасштабна війна рф проти України триває вже понад 10 місяців. 
Окрім бойових дій на лінії фронту, не припиняються ракетні атаки по всіх 
регіонах країни: внаслідок чого пошкоджується критична та цивільна 
інфраструктура, щотижня помирають сотні безневинних людей, а 
невідкладні потреби величезної кількості українців та українок 
зростають щодня.

Мільйони людей змушені жити не лише в умовах постійних відключень 
електрики, а й з обмеженим доступом до водопостачання і опалення. 
Сотні тисяч мешканців громад, де відновлено контроль Уряду України, 
перебувають у жахливій гуманітарній ситуації. Станом на грудень 2022 
в Україні за межею бідності перебувають 25% населення, а до кінця 
2023 цифра може зрости до 55%.

Команда і партнери проєкту Healthlink звикли 
робити неможливе і неймовірне – особливо в цей 
надзвичайний період історії нації незламних. 

~16 млн людей
водопостачання, предметів санітарії і гігієни

~6,5 млн ВПО
відтепер

~7,9 млн людей
стали біженцями в країнах
Європи

~9,3 млн людей
продовольства й засобів до існування

17,7 млн людей
потребують допомоги 

~3,4 млн дітей
захисту своїх прав

~16 тис ракетних ударів

97% цілей — цивільні об’єкти 

~17,5 тис цивільних постраждали

з них ~6,8 тис загинули 

41 млн людей жили в Україні 

станом на 01.01.2022

станом на 27.12.2022

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/2022/
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://reliefweb.int/updates?advanced-search=%28C241%29_%28S1419%29
https://suspilne.media/327024-reznikov-97-cilej-rosijskih-raketnih-udariv-civilni-obekti/
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine
https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine


У 2022 виявлено ~11 тис нових випадків ВІЛ. Порівняно з 2021: 

-19% -21% -23%

кількість
нововиявлених ЛЖВ

обсяги
тестування на ВІЛ

використання
швидких тестів

• кожен п’ятий не може отримати 
необхідну медичну допомогу; у 
зонах активних бойових дій і на 
тимчасово окупованих територіях 
— кожен третій 

• основними перешкодами є 
вартість лікування, нестача часу й 
обмежена доступність транспорту

• 33% ВПО потребують лікарських 
засобів і медичної допомоги 

потребують медичної
допомоги

~14,5 млн осіб 

• ~725 нападів на ЗОЗи, медичні 
склади, транспорт, постачання

• ~1250 ЗОЗів пошкоджені, ще ~150 
повністю зруйновані 

оціночна сума збитків,
завданих ЗОЗам 

~1 млрд USD

ВІЛ в Україні
• ~245 тис ЛЖВ • ~129 тис ЛЖВ отримували АРТ 

• кожен третій ЛЖВ не знає 
статусу або залишається поза 
меднаглядом без лікування

• 65% ЛЖВ отримали ВІЛ статево  
(62% через гетеросексуальний 
контакт, 3% через гомосексуальний)

ускладнена логістика
доставки препаратів

повітряні тривоги
та обстріли

відсутність доступу до медицини
на тимчасово окупованих територіях
та в зонах бойових дій

вимушені переїзди та втрата
зв’язку зі своїми лікарями

Десятки тисяч ЛЖВ під загрозою переривання лікування

https://reports.unocha.org/uk/country/ukraine
https://www.who.int/ukraine/news/item/24-10-2022-accessing-health-care-in-ukraine-after-8-months-of-war--the-health-system-remains-resilient--but-key-health-services-and-medicine-are-increasingly-unaffordable
https://www.phc.org.ua/search/content?keys=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D0%86%D0%9B
https://dtm.iom.int/reports/ukraine-%E2%80%94-internal-displacement-report-%E2%80%94-general-population-survey-round-10-17-27-october
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/875956.html#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC,%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%94%2025%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%B3%D1%80%D0%BD.
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/v-moz-rozpovili-skilki-koshtiv-potribno-na-vidnovlennja-zrujnovanoji-rosijanami-medichnoji-infrastrukturi.html
https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx


впроваджується
у партнерстві

з МБФ «Альянс
громадського

здоров’я»

HealthLink: «Прискорення
зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу
в Україні»

один з наймасштабніших і найефективніших проєктів 
у сфері громадського здоров’я в Україні

prozdorovia.in.ua – перший україномовний портал про громадське здоров’я, 
що створив можливість:

Завдання

прискорити подолання епідемії ВІЛ через можливість швидко і безпечно пройти тест на 
ВІЛ, розпочати 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

• діє з жовтня 2017

• кожен третій нововиявлений в 
країні ЛЖВ здійснив тестування в 
рамках проєкту HealthLink

• ~750 тис тестувань на ВІЛ 
здійснено медичними працівниками 

• ~600 ЗОЗів, 27 НУО, ~10 тис 
спеціалістів

• 625 локацій тестування поза 
межами ЗОЗів

у проєкті з 2017
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• ~866 тис осіб протестовано, з них ~21 тис 
вперше дізнались про ВІЛ-статус

• ~75 тис оральних тестів на ВІЛ 
розповсюджено, з них ~9 тис через 
www.prozdorovia.in.ua і ще ~3,5 тис через 
тестомати

• ~36 тис сейф-боксів* розповсюджено

• ~15 тис партнерів ЛЖВ протестовано, з них 
~3 тис вперше дізнались про ВІЛ+ статус

• ~17 тис осіб отримали АРТ

• ~1 тис людей вперше отримали PrEP

* сейф-бокс містить оральний тест на ВІЛ, інструкцію, 
контакти соцпрацівника, корисні брошури, стікерпак, 
може містити презервативи тощо

долучились у жовтні 2022

• для сотень тисяч українців та 
українок – обрати найзручніший спосіб і 
місце тестування на ВІЛ, отримання PrEP, 
замовлення орального тесту на ВІЛ

• для фахівців НУО та медичної 
спільноти – отримати постійно 
оновлювані тематичні корисні матеріали 
для перегляду онлайн і завантаження

за фінансової
підтримки

Агентства США
з міжнародного
розвитку (USAID)

http://www.prozdorovia.in.ua
https://aph.org.ua/uk/golovna/
http://www.prozdorovia.in.ua


(згідно аналітики проєкту саме чоловіки 30-50 років 
є пріоритетною групою для виявлення ВІЛ)

(стосується членів сім’ї, дітей до 18 років, статевих 
та ін’єкційних партнерів ЛЖВ)

Що вдалось команді
проєкту в 2022?

217 ЗОЗів
надавали послуги
з тестування на ВІЛ

68% віком 30-54 роки

65% загальне населення,
35% представники ключових груп

22% виявлені завдяки індексному
тестуванню

Незважаючи на складну ситуацію
в цих регіонах, найактивнішими у 
забезпеченні послугами громадського 
здоров'я були саме області, які 
вражені повномасштабною війною

• відсутність базової безпеки для ведення 
повноцінної діяльності

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

• ускладнена логістика внаслідок пошкодженої 
інфраструктури населених пунктів

• втрата контакту з багатьма клієнтами

• збільшена потреба у матеріальних 
ресурсах через зростання кількості 
клієнтів-ВПО

• невизначеність щодо подальшої 
роботи та психоемоційне виснаження

10% ЗОЗів знаходяться
на тимчасово окупованих територіях

25 ЗОЗів постраждали
внаслідок бойових дій

~3,5 тис осіб вперше
дізнались про ВІЛ+ статус 

~3,2 тис осіб вперше отримали АРТ

~83 тис осіб пройшли
тестування на ВІЛ

91% загальне населення

9% представники ключових груп

Де найчастіше проходили діагностику?

29% Дніпропетровська
область

4% Донецька область

13% інші регіони

5% Чернігівська область

7% Миколаївська область 

18% Одеська область

24% м. Київ
і Київська область

Ключові виклики:

61% чоловіки 39% жінки

Попри складні умови роботи та зниження обсягів тестування в умовах 
війни, ефективність виявлення ВІЛ-позитивних людей зросла

57% чоловіки 43% жінки



24 лютого надання послуг для ЧСЧ було призупинено в Херсонській та Донецькій 
областях і досі продовжує бути обмеженим у Миколаївській області: яка знаходиться 
у прифронтовій зоні та піддається інтенсивним обстрілам. Велика кількість місцевих 
жителів та медичного персоналу вимушено покинули місто Миколаїв.

Попри все, Вікторія з ГО «АСОЦІАЦІЯ ЛГБТ «ЛІГА» продовжувала проводити 
тестування на ВІЛ на базі кабінету «Довіра» у Миколаєві. Понад 40% усіх тестувань 
було проведено тут. Майже 87% клієнтів, які дізнались про свій позитивний статус, 
розпочали прийом АРТ. У той же час колежанка Вікторії, яка працює психологинею в 
організації у проєкті HealthLink, безперервно надавала клієнтам допомогу як онлайн, 
так і офлайн.  

Обстріли Миколаєва.
Коли подолання викликів стає буденністю

Як ми працювали?

Українці – неймовірні незламні люди. Під час регулярних обстрілів продовжують 
працювати і допомагати потребуючим. У таких небезпечних для життя умовах 
працівники БО «Чернігівська мережа» протягом двох днів надали лікування клієнту, у 
якого щойно виявили ВІЛ та гепатит С.

Михайло пройшов безкоштовне тестування в рамках проєкту HealthLink. Був 
активним споживачем наркотичних речовин, і не міг самотужки побороти цю звичку. 
Всі зароблені гроші постійно йшли на «вуличний наркотик». Коли соцпрацівник 
розповів чоловікові про можливості програми ЗПТ, чоловік вхопився за останній 
шанс вибратися із замкнутого кола. Пройшов усі необхідні діагностичні дослідження. 
Йому призначили АРТ і ЗПТ, поставили в чергу на отримання лікування від гепатиту С.

Наплив ВПО суттєво збільшує виклики для регіональних партнерських організацій. 
Адже вкрай важливо швидко і дієво допомагати людям, які потребують підтримки та 
орієнтирів у незнайомому місці. А крім проблем зі здоров’ям, ці люди мають чимало 
супутніх невирішених питань. Утім нашим командам дивом вдається поєднувати все: 
не зменшуючи об’ємів підтримки вже існуючим клієнтам, всебічно допомагати новим.  

2 доби: від виявлення ВІЛ до початку лікування

«Уявлення не мав, як отримати ЗПТ і вважав це нереальним. Тепер із кожним 
днем відчуваю, як стан здоров'я поліпшується. Більше немає необхідності 
шукати «речовини», а зароблені гроші спрямовуються на потреби сім'ї», – 
розповідає чоловік.

усі імена змінено

Історії регіональних партнерів-виконавців
проєкту HealthLink, які надихають



Андрій – інтелігентний юнак, достатньо обізнаний про ВІЛ. Задовго до встановлення 
діагнозу мав підозру, що кілька років тому міг інфікуватись ВІЛ, але боявся 
перевіритись, щоб отримати остаточну відповідь.

Коли потрапив до лікувального закладу з опортуністичним захворюванням, лікар 
призначив тестування на ВІЛ. Відтоді хлопець став другом БО «100% ЖИТТЯ ДНІПРО». 
Не був готовий змиритись зі своїм захворюванням, тож запропонували допомогу 
психолога проєкту, консультації «рівний-рівному» і супровід на пів року: щоб за цей 
час молодий чоловік міг прийняти свій статус і той факт, що доведеться пожиттєво 
приймати АРТ.

З початком війни Андрій зрозумів, що не зможе зі зброєю в руках захищати Україну. Але 
й сидіти без діла не міг, тому почав займатися волонтерством. Маючи власні магазини 
одягу, спочатку разом із соцпрацівником допомагав одягом реабілітаційному центру і 
пораненим, потім відвозив речі для переселенців і військових. Згодом хлопець створив 
сайт для допомоги біженцям з пошуком житла, забезпеченням необхідними 
медикаментами та багатьма іншими питаннями. Він не просто «не загубився» в цьому 
житті, а й зумів проявити свої найкращі якості. Пишаємося ним і радіємо, що 
інвестовані зусилля дали такі хороші плоди!

Оксана переїхала з Донецька у Павлоград ще у 2014 році. Пережила жахливий період: 
окупанти увійшли до рідного міста і розпочалась АТО. Чоловік підтримав заснування 
так званої «ДНР» і залишився в місті. Відтоді не виходив на зв’язок з дружиною.
 
Півроку тому жінка почала часто хворіти на простудні захворювання. Потім 
підхопила COVID-2019 і опинилася в лікарні. Була дуже висока температура, схудла 
на 10 кг. Лікарі не могли знайти причину такого стану, поки врешті не отримали 
результати тесту на ВІЛ. За ті 15 хв очікування в Оксани все життя промайнуло перед 
очима. Статус позитивний. 
 
Жінка лежала сама у лікарні, де всі намагались її врятувати. Вслід за новиною про ВІЛ 
прийшов новий діагноз – туберкульоз легень. Імунітет був вкрай ослабленим, бо ВІЛ 
сильно уразив Оксану за ті роки, поки не знала про статус. Консультантка з 
соціального супроводу регулярно приїздила в лікарню, а згодом супроводжувала до 
Центру СНІДу для постановки на облік та початку прийому АРТ. Саме завдяки цьому 
супроводу Оксана змогла прийняти свій статус і почати будувати плани на подальше 
життя.

«Я зустріла чоловіка, у якого ВІЛ. Тепер ми разом»

«Я дуже вдячна Ользі з БО “100% ЖИТТЯ ДНІПРО”, яка у важкі моменти мого 
життя була поряд. Вона не відвернулась від мене, співчувала, допомагала, 
цілодобово була на зв’язку. Зараз я зустріла чоловіка, який також живе з ВІЛ і 
приймає АРТ. Запевняє, що я сильна і велика молодець. Ми стали парою!», – 
поділилась Оксана.

Від заперечення діагнозу – до повноцінного життя з ВІЛ

усі імена змінено



БО «100% Життя»
найбільша пацієнтська організація
в Україні

відділення продовжують працювати у всіх 
областях України, де це є можливим

~38 тонн їжі доставлено 
до лікарень 

~1 млн продуктових наборів
і ~17 тис сертифікатів для 
придбання їжі роздано у 15 областях 
найбільш уразливим людям

~6,5 тис індивідуальних аптечок 
передано ТРО, ЗСУ та лікарям

~6 тис бронежилетів 
передано для водіїв швидкої 
допомоги, медиків та 
соцпрацівників

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

обладнання з 4 госпіталів
Донецької та Луганської областей 
евакуйовано

~$810 тис залучено завдяки новим 
інституційним і приватним донорам, 

краудфандинговій кампанії

медцентр «100% Життя» у Києві 
став гуманітарним центром 

5 шелтерів для потребуючих 
організовано у Львові, Рівному, 

Чернівцях, Івано-Франківську

~210 тис курсів АРТ завезено
в країну за виділені програмою 

PEPFAR ~$13 млн

~150 тис ЛЖВ забезпечені 
АРТ на найближчий рік

~30 тонн (53 млн доз) препаратів 
доставлено в різні регіони

~150 портативних і класичних 
генераторів доставлено в регіони

після 24.02.2022:


