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Оперативна інформація  

щодо ситуації з програмами профілактики та лікування ВІЛ/ТБ/ВГС/ЗПТ    у 
Донецькій та Луганській областях.  

(станом на 23.01.2017) 
 

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс) з перших днів анексії Криму та 
початку антитерористичної операції (АТО) на cході країни визначив одним з пріоритетних 
напрямків своєї діяльності підтримку програм профілактики та лікування ВІЛ, туберкульозу, 
вірусних гепатитів, а також супровід пацієнтів замісної підтримувальної терапії (ЗПТ). 
Альянс ставить перед собою цілі суто гуманітарного характеру – незважаючи на політичні 
чинники надати максимальну підтримку тим, хто вже отримував послуги з лікування або 
профілактики, при можливості забезпечити безперервність надання цих сервісів, а також 
супроводжувати тих клієнтів, які особливо цього потребують. Ситуація із забезпеченням 
впровадження комплексних заходів профілактики та лікування ВІЛ, туберкульозу та 
гепатитів на сході України (у зоні проведення АТО)  протягом 2016 року дещо 
стабілізувалася, але залишається  напруженою.  

Профілактика ВІЛ серед уразливих груп 

Охоплення представників уразливих до ВІЛ  груп населення проектами  
профілактики з 01.01.2016 по 31.12.2016 (попередні дані)* 

Область 

СІН РКС ЧСЧ  

План 
2016  

Факт % 
План 
2016  

Факт % 
План 
2016  

Факт %  

Донецька  27 891 30 027 108% 1 533 1 851 121% 1 134 1 178 104%  

Неконтр. 
територія  13 382   847   334   

Луганська 8 477 9 096 107% 722 826 114% - - -  

Неконтр. 
територія  6 747   826      

ВСЬОГО* 36 368 39 009 107% 2 255 2 677 119% 1 134 1 178 104% 
 
 
 

Неконтр. 
територія*  20 085   1673   334   

    * Підсумкові цифри вказують кількість осіб (не візитів), які отримують профілактичні 
послуги в різних організаціях/регіонах 

Силами 11 партнерських місцевих 
неурядових організацій  Альянс 
продовжує підтримувати роботу 
проектів з профілактики ВІЛ/ІПСШ серед 
груп ризику. Діяльність здійснюється  у 
18 населених пунктах тимчасово 
неконтрольованої  Україною території 
Донецької та Луганської областей  
(Алчевськ, Антрацит, Брянка, Горлівка, 
Дебальцево, Донецьк, Єнакієво, Зуєвка, 
Карло-Марксово, Кіровське, Краснодон, 



Красний Луч, Луганськ, Макіївка, Перевальск, 
Стаханов, Теплогірськ, Харцизьк)  та у 32 
населених пунктах на контрольованій 
території (Авдіївка, Андріївка, Артемівськ, 
Білбасівка, Боровське, Воронове, 
Дзержинськ, Димитров, Добропілля, 
Дробишево, Дружківка, Кіровськ, 
Костянтинівка, Краматорськ, Красногорка, 
Красноармійськ, Червоний  Лиман, Кремінна, 
Лисичанськ, Маріуполь, Мирне, Миколаївка, 
Новоайдар, Родинське, Рубіжне, Сватово, 
Сєвєродонецьк, Селідово, Славянськ, 
Старий Караван, Черкаське, Ямпіль).  В 
рамках вказаних проектів на 
непідконтрольних Україні територіях близько 
20 тисяч  клієнтів, з числа найуразливіших до інфікування ВІЛ категорій населення, 
отримують відповідні послуги мінімально пакету з профілактики ВІЛ/ІПСШ.  

Також, у 2016 році у 7 організаціях було впроваджено проект «Субгрантування за 
технічним завданням для неурядових організацій Донецької та Луганської областей з 
метою впровадження посиленого пакету мінімальних послуг для клієнтів проекту, які 
перебувають в зоні воєнного конфлікту на Сході Україні». Діяльність проекту була 
спрямована на розширення стандартного пакету мінімальних послуг, шляхом  надання для 
СІН, РКС та ЧСЧ в зоні АТО консультацій психолога та фахівця з долікарняної медичної 
допомоги; видачі медичних препаратів та товарів медичного призначення, продуктового, 
гігієнічного наборів.   

Всього було проведено: 

 4 129 консультацій психологів; 

 1 132 консультації медичних працівників, включаючи видачу медпрепаратів; 

 Видано 2 419 продуктових та гігієнічних наборів.  
 
З метою підвищення якості надання послуг з профілактики та збільшення охоплення 
клієнтів в зоні військового конфлікту у Луганській області, Альянс надав мобільну клініку 
БФ «Обрій» (м. Сєвєродонецьк).  

  



 

Тестування на ВІЛ та ІПСШ  

В проектах надається послуга тестування за 
допомогою швидких тестів на ВІЛ та інші 
інфекції, які передаються статевим шляхом. 
За попередніми даними за період з 01.01.16 
по 31.12.2016 р. швидкими тестами на ВІЛ 
було протестовано: 

 в Донецькій області: 27 725 
представників уразливих груп (у  385 (1.4%) 
виявлено позитивний результат); 

 в Луганській області: 8 136 осіб (з них 
у 97 (1,2%) виявлено позитивний 
результат).  
 

Рання діагностика туберкульозу серед груп ризику 

9  НУО в Донецькій та 3 НУО в Луганській областях реалізують компонент з  раннього 
виявлення туберкульозу (ТБ) серед груп ризику. За попередніми даними з 01.01.16 по 
31.12.2016 року: 

 17 278 клієнтів у Донецькій області пройшли області скринінгове анкетування на ТБ: 
o у 2058 було виявлено позитивний результат.  
o 1133 (55%) осіб отримали  діагностичні послуги з ТБ на базі лікувально-

профілактичних закладів  
o з них для 40 встановлено діагноз туберкульозу.  

 5 957 клієнтів у Луганській пройшли області скринінгове анкетування на ТБ: 
o у  923 було виявлено позитивний результат;  
o 902 (97,7%) осіб отримали  діагностичні послуги з ТБ на базі лікувально-

профілактичних закладів  
o з них для 5 встановлено діагноз туберкульозу 

 38 пацієнтів з підтвердженим діагнозом туберкульозу розпочали лікування (85%). 
 

Супровід хворих на мультирезистентний туберкульоз 

У 2016 році послуги по медико–соціальному супроводу пацієнтів з мультирезистентним 
туберкульозом надавались лише на підконтрольних територіях. Медсестри Товариства 
Червоного Хреста України – субреципієнта Альянсу - щоденно відвідували пацієнтів, 
видаючи їм протитуберкульозні препарати та 2 рази на місяць – продуктові набори. У 
Луганській області послуги отримували 63 пацієнти з мультирезистентним туберкульозом, 
у Донецькій – 237. Дані про пацієнтів вносяться в національний реєстр.  

Закупівлі і поставки медикаментів і товарів медичного призначення 

Доставка лікарських засобів і профілактичних матеріалів на тимчасово окуповані території 
залишається постійним викликом для Альянсу. Адже, з одного боку без вчасної поставки 
не можливо ефективно протидіяти епідеміям ВІЛ і ТБ в регіоні, а з іншого – режим 
доставки вантажів в ці регіони постійно змінюється, та ускладнюється. Тому ключовими на 
є постійний моніторинг ситуації та готовність оперативно узгодити проходження вантажів. 

Саме завдяки злагодженій співпраці Альянсу та партнерів 27.12.2016 відбулась чергова 
доставка партії протитуберкульозних препаратів та профілактичних матеріалів, вони 
прибули до Донецька у складі конвою з 5 машин. Вантаж містив 34 440 упаковок 
препаратів, призначених для лікування мультирезистентного туберкульозу. Ними 
планується забезпечити лікування 500 хворих на окупованій частині Донецької області. 
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Динаміка кількості пацієнтів ЗПТ на підконтрольній та 
непідконтрольній території Донецької та Луганської областей 

Контрольовані території Неконтрольовані території 

На жаль, тривалі перемовини з «владою» окупованої 

частини Луганської області досі не призвели до 

налагодження співпраці щодо лікування хворих на ТБ. 

Сподіваємось на знаходження порозуміння в цьому плані 

і відновлення поставок в цей регіон вже протягом 2017 

року.  

Окрім цього, конвой зміг доставити у Донецьк близько 6,5 

млн. одиниць профілактичної продукції: шприців, 

презервативів, діагностичних тестів тощо. Ними буде 

забезпечена стала робота 4 партнерських організацій 

Альянсу, розташованих на неконтрольованій території 

Донецької області, і 2 – у Луганській. Для реалізації 

програм профілактики були доставлені: 

 20 362 швидких тестів для діагностики ВІЛ, 

гепатитів та інфекційних хвороб, що передаються 

статевим шляхом;  

 1 240 000 презервативів і лубрикантів;  

 5 300 240 стерильних шприців і серветок. 

Черговий вантаж протитуберкульозних препаратів 
готується у квітні-травні 2017 р. Вивчається можливість 
відновлення доставки реагентів для діагностики ТБ 
(обладнання GeneXpert і Bactec).  

Ми висловлюємо подяку громадським організаціям, які 

забезпечили прийом гуманітарного вантажу для 

забезпечення безперервної роботи проектів: БФ «Амікус», БФ «Лінія життя» та луганській 

команді Всеукраїнської асоціації громадського здоров’я.  

Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ) 

 

 Ще у  2015 році було припинено надання ЗПТ на більшості сайтів неконтрольованої 
території Донецької та Луганської областей. Фактично, на території, підконтрольній «ДНР»,  
продовжував функціонувати лише один сайт у м. Донецьк, який також завершив роботу 
23.06.2016, коли останні 23 ВІЛ-позитивні пацієнти отримали мінімальну дозу метадону (5 
мг). Всього з початку бойових дій майже 900  пацієнтів з неконтрольованої території 



Донецької та Луганської областей були позбавлені лікування ЗПТ, переважно саме через 
вичерпання запасів необхідних лікарських  препаратів.  Через режимні та нормативні 
обмеження, впроваджені Урядом України у зоні АТО доставка наркотичних препаратів ЗПТ 
до неконтрольованої території остаточно припинена ще у другій половині 2014 року. 
Частині пацієнтів вдалося поновити отримання ЗПТ на контрольованій території.  

 З травня 2014 року Альянс 
впроваджував проект 
підтримки пацієнтів ЗПТ з 
анексованого Криму та зони 
АТО Донецької та Луганської 
областей, який фінансувався 
різними донорами - МФ 
«Відродження», Фондом Елтона 
Джона»,  Групою Помпіду Ради 
Європи, Глобальним фондом 
для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією. 
Завдяки проекту більш ніж 390 
переселенців з Криму і зони АТО 
– пацієнтів ЗПТ – змогли не 
просто переїхати у безпечні 
регіони України, а й продовжити 

життєво необхідне лікування та адаптуватися до життя на новому місці. За результатами 
опитування, на момент завершення проекту 95% клієнтів після завершення планували 
залишились на своїх нових місцях проживання і отримувати послуги ЗПТ на загальних 
підставах. З самого початку проект ставив на меті не просто підтримати пацієнтів у перші 
місяці після переїзду, але і всіляко сприяти їхній інтеграції у місцеві спільноти. В результаті 
99% клієнтів проекту стали на облік як «вимушені переселенці» та отримували державну 
допомогу, 19% отримали пенсії по інвалідності, 5% – державну допомогу на дітей. На 
момент закінчення проекту 41% пацієнтів мав постійну чи тимчасову роботу, що дає 
можливість самостійно оплачувати проживання після завершення проекту. 

 

Станом на початок 2017 року на контрольованій території Донецької та Луганської 
областей функціонують 7 сайтів ЗПТ – 4 у Донецькій (Маріуполь, Слов’янськ, 
Краматорськ, Покровськ), та 3 у Луганській (Лисичанськ, Севєродонецьк, Рубіжне).  У  2016 
році Альянс приділяв значну увагу технічній допомозі для ремонту та облаштування сайтів 
ЗПТ, які функціонують на контрольованій території. Було проведено ремонти приміщень 
сайтів ЗПТ, закуплено меблі та обладнання, що дозволило покращити їхні умови роботи та 
значно збільшити додатковий прийом пацієнтів ЗПТ. Зокрема, завдяки підтримці Альянсу, 
стало можливим відкриття сайту у Рубіжному, де натепер отримує терапію 71 особа. На 
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даний час на більшості сайтів цих областей забезпечено видачу пацієнтам для 
самостійного прийому препаратів ЗПТ на 7-10 днів за рецептами або на руки 
безпосередньо з лікувально-профілактичних закладів, на базі яких працюють сайти ЗПТ. 

Робота з військовослужбовцями у зоні АТО 

У 2016 році Альянс розширив 

співпрацю з Міністерством оборони 

України. З метою профілактики 

інфікування ВІЛ, вірусними гепатитами 

та іншими соціально небезпечними 

хворобами, Альянс спільно з МГО 

"Міжнародний інститут проблем 

ВІЛ/СНІДу і туберкульозу» надав та 

доставив 132 тисячі презервативів та 

22 200 спеціалізованих 

інформаційних матеріалів учасникам 

АТО у Донецькій, Дніпропетровській та 

Луганській області.  Для проведення 

тестування у прилеглій до зони 

конфлікту підконтрольній території ГО 

«Елеос-Україна» було передано 3 000 

швидких тестів на ВІЛ для тестування 

військовослужбовців. Також на початку 2016 року Міністерству оборони було передано 

3000 тестів на гепатит В.  

Продовжується співпраця з Центральним санітарно-епідеміологічним управлінням 

Міністерства оборони України щодо регулярного 

забезпечення профілактичними інформаційними 

матеріалами та презервативами військовослужбовців.  

Альянс також співпрацює з громадськими організаціями 

та державними структурами Донецької та Луганської 

областей щодо проведення профілактичних заходів 

серед військовослужбовців.  Так  медико-санітарна 

частиниа прифронтового Ясинуватського району, з 

нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, вже 

вдруге при допомозі і підтримці Альянсу, провела серію 

тренінгів з питань профілактики ВІЛ-інфекції для 

українських військовослужбовців, співробітників 

державних установ, що знаходяться на неокупованій 

території.  

Альянсом також була підготована та розповсюджена 

інформаційна брошура для військовослужбовців 

«Повертайся здоровим», з інформацією щодо 

профілактики ВІЛ та інших інфекцій, що передаються 

статевим шляхом. 

Національна лінія телефону довіри з проблеми ВІЛ/СНІД: 0-800-500-451 

Всеукраїнський телефон довіри з питань ЗПТ:  0-800-507-727 

МБФ «Альянс громадського здоров’я» 

Контактна особа:  Мирослава Андрущенко   
е-mail: andrushchenko@aph.org.ua  
Тел. (044) 490 54 85 (дод. 229 ) 


