
 

 

 

АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я:  

відповідь на виклики,  які спричинила агресія РФ в Україні 
(ситуаційний звіт станом на 8.03.2022) 

 
Ключові підходи  

 

У ситуації безпрецедентної агресії Росії, Альянс громадського здоров’я, знаходиться, як 

завжди, на передовій і бореться за Україну та її народ. Ми залишаємося з народом України в 

цій боротьбі за суверенітет України. 

 

Основними підходами роботи Альянсу у цей час є наступні: 

 Безпека персоналу та клієнтів  проектів  в умовах війни є головним  

пріоритетом при виконанні програм Альянсом та працівниками партнерських НУО. 

 Відчуваючи свою відповідальність за реалізацію програм та проектів, Альянс не 

зупиняє їх роботу, перепрограмовуючи та переформатовуючи  діяльність, щоб 

оперативно реагувати на безпрецедентну надзвичайну ситуацію та зберегти 

ключові сервіси. У разі виникнення загрози життю та здоров’ю працівників 

діяльність  щодо роботи з клієнтами переформатовується або повністю припиняється 

до стабілізації ситуації.   

 Альянс включив у свою діяльність заходи, спрямовані на протидію агресії, 

включаючи гуманітарну допомогу, закупівлі, організацію та постачання гуманітарної 

допомоги. 

 Підтримка бенефіціарів програм у доступі до життєво важливого лікування та 

інших послуг, пов’язаних зі здоров’ям, а також із забезпечення їх прав залишається 

нашою пріоритетною діяльністю. 

 Альянс надає підтримку ключовим партнерам, в першу чергу Міністерству 

охорони здоров’я та закладам охорони здоров’я для виконання оперативних завдань, 

які ставить поточна ситуація. 

 

Проблеми, виклики та реагування 

 

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА 

 
 



Альянсом прийняте рішення про надання мобільних амбулаторій, які знаходяться на балансі 

організації для гуманітарних потреб - евакуації найбільш уразливих категорій населення, 

жінок та дітей, доставки продуктів та медикаментів! Лише за один день 7 березня  з-під 

обстрілів з Ірпеня у безпечне місце було вивезено близько 100 мирних жителів! Мобільні 

амбулаторії продовжують працювати кожного дня! 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ 

 

Новий сервіс #HELPnow допомагає у отриманні доступу до 

АРВТ, ПТБ, лікування гепатиту та замісної терапії.  

Допомога, яку надає сервіс #HELPnow наразі: 

 підтримка та координація у отриманні доступу до АРВ-

терапіій, замісної терапії (ЗПТ), протитуберкульозного(ПТБ) та 

лікування гепатиту 

 підтримка та координація у отриманні психологічної 

допомоги 

 підтримка у отриманні в онлайн втрачених медичних 

призначень щодо лікування ВІЛ 

 

За перший тиждень роботи надійшло 100 звернень: 

 49 - з України 

 51 – з-поза України (Молдова, Польща, Німеччина, Словаччина тощо).  

 Основні запити стосувались:  

 ВІЛ/АРТ - 53 (33 з-за кордону, 20 з України) 

 ЗПТ - 40 (13 з-за кордону, 27 з України) 

 Інші (туберкульоз, гепатит) - 8 (5 з-за кордону, 3 з України) 

Співробітники Альянсу ведуть кожен окремий випадок. Кількість уже закритих справ 

(допомога надана нами або нашими партнерами): 44 

 

ВІЛ 

 

Діяльність за підтримки поточного гранту Глобального фонду  

 

Всі НУО - виконавці проектів за фінансової підтримки ГФ – працюють, виходячи з поточної 

ситуації у конкретному регіоні. Задля безпеки співробітників зменшено час роботи пунктів. 

Надання послуг наразі зупинено в Харкові, Сумах, Маріуполі, Сєвєродонецьку. За період з 

24.02.2022 по 07.03.2022 різними послугами було охоплено 993 клієнти у 12 регіонах 

України (зокрема, 736 ЛВНІ, 84 СП, 93 ЧСЧ).  

 

Через вимушене переселення клієнтів проєктів до інших регіонів України, задля 

забезпечення безперервності надаваних їм послуг, налагоджено переадресацію таких 

клієнтів до місцевих організацій, в яких визначені контактні особи з числа надавачів послуг, 

які консультують з питань актуальних сервісів, адрес їх отримання тощо.  

 

Наші організації-партнери адаптують свою діяльність в умовах війни. БФ «Аванте» (Львів) 

організував на базі офісу тимчасовий пункт прийому переселенців; БФ «Мангуст» (Херсон) 

забезпечує клієнтам доставку АРТ, використовуючи мобільну амбулаторію, БФ «Наше 

Майбутнє» (Рівне) передав для Збройних сил України 1000 масок та 50 літрів 

дезінфектантів; фахівці БФ «Нова сім'я» (Чернівці) розпочали роботу на базі центру 

прийому переселенців, де проводять скринінг людей на приналежність до груп ризику з 

метою охоплення профілактичними сервісами та надають психологічну підтримку.  

 



Фото: видача препаратів АРТ 
пацієнту, Одеса 

Фото: Тестування у БО "Синергія 
душ" (Дніпро), березень 2022 

Історії наших бенефіціарів 

 

У ГО «Синергія душ» (Дніпро) повністю налагоджений алгоритм перенаправлення жінок з 

дітьми з уразливих груп до Львова та за кордон. Вагітна жінка, мати двох дітей з Дніпра, 

яка є  учасницею програми ЗПТ та ЛЖВ, була відправлена до Львова. Їй забезпечено 

видачу препарату ЗПТ та супровід соціальним працівником. 

 

Світлана - одна із секс-працівниць, яка отримує послуги у ВБФ “Конвіктус”. За вісім років 

її вже добре знають в організації. На на 5-ий день війни жінці довелося покинути Київ і сісти 

в евакуаційний потяг на Західну Україну. Там вона випадково зустріла соціального 

працівника «Конвіктусу», який зміг надати і пораду, і консультацію,  ще й допоміг з 

пошуком житла - все було за день вирішено. Світлані надали контакти  місцевої неурядової 

НУО, але поки  планів залишитися надовго займатися секс-роботою поки немає… Є лише 

надія якомога швидше повернутись додому… 

 

Діяльність за підтримки CDC  

 

У більшості регіонів проекти продовжують працювати, у деяких скорочені години роботи 

через комендантську годину.  

 

Тестування на ВІЛ: За період 24.02-07.03.2022 у трьох проектах CDC було протестовано 

722 клієнти, виявлено 32 з позитивні результати. 

 

Проект ОСФ продовжує роботу в залежності від ситуації в регіонах: 

 

 Послуги надаються повністю у Київській,  Полтавській, Одеській, 

Дніпропетровській, Черкаській областях. 

 У Запорізькій та Кіровоградській областях сервіси 

надаються частково 

 Миколаївська область – сервіси не надаються, 

персонал у бомбосховищах.  

 В Одеській області деякі пункти переобладнано в якості 

гуманітарних штабів. 

 У Київській області надаються додаткові послуги 

(інформація про отримання АРТ в інших регіонах України та за її 

межами (якщо людина від’їжджає за кордон), консультації з 

лікарями, консультації та допомога у евакуації, психологічна 

підтримка, консультації, як діяти у кризових ситуаціях, видача 

сертифікатів на харчування та харчів). 

 

 

Проект «HealthLink» за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID). 

Діяльність вар’юється в залежності від регіону – в містах, які 

знаходять у зоні інтенсивних військових дій, робота проекту 

припинена. Так, у Чернігові офіс не працює, у Миколаївській 

області тестування практично не проводиться, лікарі працюють з 

пораненими у лікарнях, хоча у більш спокійних регіонах 

(Южноукраїнськ Братське, Новий Буг) робота поки проводиться у 

штатному режимі, як і у Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Полтаві та 

Кропивницькому. Реальності воєнного стану вносять свої 



корективи  - різко знизився запит на тестування, офіс у Дніпрі приймає багато 

переселенців, які мають отримувати АРТ, багато переміщених осіб і у Полтаві, там 

співробітники проекту намагаються надавати їм допомогу. За можливості працівники 

партнерських НУО надають допомогу армії та ТРО. Так, ГО "Альтернатива" передала 

військовій частині та штабу волонтерів Одеси та Одеської області спиртові серветки, 

рукавички, дезінфікуючі засоби та шприци.  

Складною є ситуація у Херсонській області – проект працює, але закінчуються тести і 

препарати АРТ, переміщення по області небезпечне. Зв’язок дуже поганий. У Київській 

області нема можливості перевозити ТМЦ, з деякими лікарями втрачено зв’язок (Ірпінь). У 

Фастові проводилось тестування військовослужбовців. Зв’язку з Маріуполем нема.  

ЧСЧ-проекти сосередили свою роботу на наданні захисту і допомоги представникам 

спільноти. У Києві та Дніпрі офіси працюють як шелтери, надаючи допомогу спільноті. У 

Запоріжжі також надаєтсья підтримка спільноті (фінансова допомога, інформація  щодо 

прихистків, шелтерів, пропозицій допомоги. 

 

ЗАМІСНА ПІДТРИМУВАЛЬНА ТЕРАПІЯ 

 

Один із ключових напрямків діяльності Альянсу – спільна з партнерами (державними 

установами, організаціями спільноти та пацієнтськими організаціями) координація зусиль зі 

збереження доступу пацієнтів до послуг ЗПТ. 

 

Загальна ситуація: 

 

 МОЗ України в оперативному порядку видав накази про видачу препаратів на руки 

на термін до 15 днів, а потім до 30 днів. 

 Великій кількості пацієнтів, в тому числі із окупованих міст встигли видати препарати 

на руки на максимально можливі терміни (в залежності від наявних у той момент 

залишків препаратів). 

 ЦГЗ МОЗ у співпраці із партнерами оперативно зібрав залишки та потреби зі всіх 

регіонів України. ЦГЗ МОЗ, 100% життя та Альянс долучилися до оперативної 

закупівлі препаратів в Одесі, щоб якомога швидше доставити їх на сайти та 

забезпечити безперервність лікування, в тому числі для пацієнтів-переселенцв, та 

пацієнтів із приватних клінік. 

 

Всі проекти Альянсу з підтримки ЗПТ продовжують роботу: багатопрофільна 

допомога пацієнтам (гуманітарна, соціальна, психологічна, фізичний супровід/перевезення 

пацієнтів і медиків де це можливо). 

 Координація та оперативне вирішення проблем пацієнтів та медичних 

фахівців через Національну гарячу лінію з питань наркозалежності та ЗПТ.  

 Підтримка та інформування Альянсом через свої комунікаційні канали в регіони 

всіх заходів/інформації від ЦГЗ – збір потреб у препаратах/залишків і тд. 

 Допомога кейс-менеджерами проектів Альянсу із заповнення/отримання  

документів пацієнтами, які переїжджають в інші регіони та за кордон (отримання 

на руки препаратів, виписки для від’їзду тощо).  

 Співпраця з міжнародними партнерами – інформування пацієнтів про 

отримання ЗПТ за кордоном та максимальне сприяння тим, хто виїжджає. 

 Планується задіяння мобільних амбулаторій з надання ЗПТ у Дніпрі та 

Кривому Розі. 

 

 

 



Фото: Робота в польових умовах. ГО 
"Життя +", Одеса 

Проблемні моменти: 

 Пацієнти не мають доступу (чи дуже обмежений доступ) до препарату на захоплених 

територіях (Маріуполь, Херсон, Нова Каховка).  

 Закінчився препарат у Харкові, питання знаходится на стадії вирішення під 

контролем ЦГЗ.  

 

Історія успіху. На Гарячу Лінію з питань наркозалежності та ЗПТ  звернулася лікар-

нарколог з Києва, і пояснила, що кабінет видачі не може розпочати роботу, оскільки 

медпрацівники через проблеми з транспортом не можуть дістатися місця роботи. Спершу 

вирішити ситуацію і забезпечити роботу сайту вдалося завдяки активній громадянській 

позиції консультанта Гарячої Лінії, який відвозив медпрацівників та деяких пацієнтів на 

власному авто. Але проблема потребувала системного вирішення, тому фахівці Гарячої Лінії 

звернулися за допомогою до Альянсу. В ході обговорення було з’ясовано, що надати авто та 

організувати довезення медпрацівників до місця роботи може ВБО «Конвіктус Україна». 

Завдяки роботі наших колег кабінет видачі працював, а перевезення здійснювалося 

«зеленим коридором», щоб забезпечити людям максимально можливу за таких умов 

безпеку. Це дало змогу пацієнтам отримати життєво-необхідне лікування 

 

ТУБЕРКУЛЬОЗ. 

 

В рамках напрямку «Активне виявлення випадків туберкульозу серед людей, які 

опинились у складних життєвих умовах та є отримувачами соціальних послуг у 

соціальних службах/закладах» зібрані нагальні потреби у забезпеченні гуманітарних 

потреб клієнтів проекту та організовуються закупівлі необхідної продукції. Допомога 

направлена зорієнтована на клієнтів соціальних служб, що звертаються за допомогою і 

мають дітей.  

 

Місто Херсон та інші райони області задіяні у проекті в 

облозі/під окупацією, наразі доправити в місто допомогу 

немає змоги. Така ж ситуація у Маріуполі. Закуплена і 

доставляється гуманітарна допомогу для Харкова (на 

суму 207 тис. грн), Добропілля (50 тис. грн), 

Краматорська (20 тис. грн, дитяче харчування), 

Луганської області (220 тис. грн).  

  

 

За напрямком забезпечення щоденним 

контрольованим лікування пацієнтів з ТБ/ХРТБ та наданням клієнтам 

комплексної психосоціальної допомоги, послуги 

продовжують надаватись, в залежності від ситуації в 

кожному конкретному регіоні. Загальні проблеми – 

масова виписка пацієнтів зі стаціонарів, втрата зв’язку з багатьма клієнтами, в перспективі 

очікується втрата багатьох клієнтів і перерви у лікуванні. У багатьох регіонах 

спостерігаються проблеми з пересуванням по області. Так у Закарпатській  та Львівській 

областях, незважаючи на потік переселенців, робота не припиняєься, у Волинській області 

доставку протитуберкульозних препаратів можливо робити тільки біля Луцька, у Донецькій 

– у районах поблизу Краматорська діяльність була безперебійною але зв’язок з Маріуполем 

та Волновахою втрачено. Під звуки сирен намагаються працювати в польових умовах 

працювати для забезпечення безперебійного лікування хворих на туберкульоз та надання 

підтримки в Одеській області (ГО "Життя +). Практично нема зв’язку з організаціїєю-



партнером у Миколаєві (Миколаївська ОО ТЧХУ). Проблемно достатись до лежачих пацієнтів 

у Київській області (Бровари, Узин).  

 

На фото - черга населення, в тому 

числі і клієнтів проєкту МПСС-ТБ, 

за продуктами та ліками до 

Херсонської ОО ТЧХУ. Херсонці 

відмовилися брати гуманітарну 

допомогу від загарбників, хоча у 

місті дуже складна ситуація з 

продуктами. Посильна допомога 

надається в рамках проекту.  

 

 

 

 

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С 
 

Лікування препаратами прямої противірусної дії для пацієнтів у більшості регіонів 

знаходиться під загрозою. Зокрема, нема препаратів у Житомирі, Слов’янську, Львові, 

Кривому Розі, Хмельницькому, Київський області, Інституті епідеміології та  інфекційних 

хвороб. Київський обласний шкірвендиспансер, який забезпечував пацієнтів Київської 

області, припинив лікування та передав всі препарати до Київської міської клінічної лікарні 

№5. Обмежений доступ до препаратів  в  Рівному, Києві, Дніпрі, Одесі, Кропивницькому. В 

штатному  режимі працюють Запоріжжя та Черкаси, які  в період з 24 лютого по 1 березня 

розпочали лікування ВГС  чотирьох хворих. Інформація по Маріуполю, Миколаєві 

недоступна з 4 березня 2022 року. Херсон почав роботу  у військових  умовах.  Навіть у тих 

декількох регіонах, де є доступ до препарату, пацієнтам складно добиратись до лікарень 

через блокпости, відсутність палива, транспорту. ЗОЗ, як і приватні лабораторії припинили  

планову діагностику ВГС. На Чернігівщині  3 березня соціальні працівники видавали ліки під 

час артилерійських обстрілів та  бомбардування авіацією ворога, ризикуючи  життям.  

Станом на  24 лютого на лікуванні знаходяться  майже 200  ВІЛ/ВГС та ТБ/ВГС   

коінфікованих пацієнтів, яких зараховано наприкінці 2021 року, а  також в січні та лютому 

2022 року. Соціальні працівники місцевих НУО, навіть знаходячись закордоном   із  своїми 

дітьми, не залишають своїх клієнтів, дистанційно надають  психологічну підтримку  та  

супровід пацієнтам на лікуванні, відстежують   щоденний  прийом ліків та проводять 

інформаційну  роботу з профілактики повторного інфікування ВГС, настійно  заохочують 

ЗОЗ до видачі препаратів на  весь період лікування. 

 

АДВОКАЦІЯ 

 

Регіональні консультантки з числа жінок, що вживають наркотики,  зосереджені на 

забезпеченні доступу ЖЖН до послуг ЗПТ та АРТ, надають консультативну допомогу для 

тих, хто переміщується з небезпечних місць в безпечні, розповсюджують інформацію для 

спільноти ЖЖН по поточним змінам в термінах і правилах надання послуг зменшення 

шкоди (БО «ВОНА» за підтримки Альянсу). 

 

Андрій Клепіков, виконавчий директор Альянсу й Альтернат член Правління Глобального 

фонду у перші дні агресії Росії звернувся до понад 200 донорів і стейкхолдерів Глобального 

фонду з терміновим проханням негайних дій. Відбулись контаки з керівництвом 

Глобального фонду, з більш ніж 30-ма донорами та стейкхолдерами. Натупним кроком 

стало спільне звернення трьох делегацій Правління Глобального фонду – Спільнот, НУО 



країн, які розвиваються та НУО розвинутих країн. Більше того, 7 березня Правління 

Глобального фонду ухвалило рішення про фінансування спеціального емердженсі фонду в 

сумі 30 млн. дол. США. З цих коштів орієнтовно 15 млн. дол. планується спрямувати в 

Україну. Наразі йде підготовка термінової заявки на цю суму. 

 

ІНФОРМУВАННЯ: 

- Оперативна інформація буде викладатись на Facebook сторінці Альянсу 

(AlliancePublicHealth) під хештегом #ЗавждиНаПередовій 
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