
АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я:  

відповідь на виклики,  які ставить пандемія 

COVID-19 в Україні 
(ситуаційний звіт станом на 30.04.2020) 

 
Ключові підходи до роботи у період оголошеного  в Україні карантину: 

• Збереження можливості отримання послуг для 

представників ключових груп при дотриманні всіх 

необхідних заходів безпеки та  адвокація 

забезпечення доступу до послуг 

• Адаптація і переформатування тих видів 

діяльності, які неможливо впроваджувати через 

карантинні обмеження (переведення 

семінарів/тренінгів в онлайн режим, дистанційне 

консультування тощо) 

• Погоджені з донорами зміни у програмній  

діяльності, спрямовані на мінімізацію випадків та 

негативних наслідків COVID19 (інформаційні сесії та 

інфоматеріали, розповсюдження засобів особистої 

безпеки тощо) 

• Термінові закупівлі засобів індивідуального захисту 

та експрес-тестів на  COVID-19. 

 

Альянс громадського здоров’я спільно з 

партнерськими організаціями продовжують 

працювати на передовій впливу на епідемію 

ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів.  

 

Проблеми і виклики 

- Ускладнений доступ до послуг (тестування на ВІЛ/ВГС, отримання витратних 

матеріалів, виявлення нових випадків ТБ) у населених пунктах через обмеження або 

зупинку транспортного сполучення, призупинення або перепрофілювання роботи 

ЛПЗ. Рішення: відправка матеріалів «Новою поштою», перерегляд маршрутів руху та 

графіків роботи мобільних амбулаторій. По окремих напрямках діяльність тимчасово 

призупинено (виявлення ТБ). 

- З’явилась потреба у нових послугах. Наприклад, клієнти із числа транс*людей, 

наркозалежних та секс-працівників мають обмежені ресурси, більшість втратили 

роботу, тому потребують додаткового консультування та матеріальної підтримки. 

Транс*люди скаржаться на неможливість купити для себе препарати гормонотерапії, 

які є для них життєво важливими. Необхідні додаткові послуги з консультування 

таїхньої підтримки.  

- У деяких регіонах закінчуються препарати для доконтактної профілактики. 

Вирішення: комунікація з ЦГЗ щодо своєчасної доставки препаратів. 

- Зменшення кількості клієнтів у деяких проектах (зокрема, частина клієнтів 

проекту для підлітків виїхали за місцем проживання до своїх батьків та/або втратили 

доступ до стабільного Інтернету).  

- Критично зменшилася кількість ЛПЗ, які тестують на ВІЛ-інфекцію в рамках 

проекту Healthlink, через те, що інфекційні лікарні (відділення) працюють, як опорні 

госпітальні бази для надання допомоги пацієнтам з COVID-19, а інші заклади 

зменшили кількість відвідувань через карантинні заходи (з 147-и продовжують 

активно тестувати тільки 38). 



- Проблеми в окремих регіонах: проблеми із впровадженням кейс-менеджменту у 

Полтавській та Хмельницькій областях серед ЛВНІ та у Дніпропетровській області 

серед ЧСЧ у зв’язку з обмеженням пересування, зниження кількості виявлення ВІЛ 

позитивних клієнтів на аутріч маршрутах, складнощів із постановкою на диспансерний 

облік через обмеження у роботі медичних закладів.  

 

ВІЛ 

 

Діяльність за підтримки поточного гранту Глобального фонду 

Всі НУО - виконавці проектів за фінансової підтримки ГФ, продовжують працювати у 

штатному режимі з дотриманням необхідних заходів профілактики, переформатування 

порядку надання окремих послуг не вплинуло суттєво на якість та результати роботи. Для 

підтримки партнерів було проведено  онлайн тренінги для кейс-менеджерів та соціальних 

працівників напрямку «Доконтактна профілактика ВІЛ-інфекції», оновлені інструкції з 

реалізації напрямків кейс-менеджмент, ДКП, оптимізоване виявлення ВІЛ-інфекції. 
 

Мобільні амбулаторії (МА): у 32 амбулаторіях зафіксовано 35,9 тис. візитів представників 

КГ (97 % виконання).  

- Основні зміни в діяльності:  зміна/перелокація 

роботи пунктів надання послуг. МА працюють у 

всіх регіонах, а деякі з них  паралельно задіяні 

для доставки АРТ до пунктів видачі препаратів 

для ЛЖВ у районних центрах. 

 

Профілактика передозувань із видачею 

Налоксону: діяльність виконується у штатному режимі, 

загалом з початку року видано 14,3 тис. ампул життєво-

важливого препарату. 

 

Доконтактна профілактика ВІЛ-інфекції (ДКП):  діяльність виконується у штатному 

режимі, загальна кількість людей, які приймають ДКП складає 1,2 тис осіб, з них 1 тис ЧСЧ 

(71% від очікуваного піврічного показника  охоплення).  

 

Профілактика серед транс*людей: напрямок працює у штатному режимі із дотриманням 

необхідних заходів профілактики, охоплення  1,1 тис. осіб (52%).  

- Основні зміни в діяльності:   

o Більшість консультацій надаються он 

лайн та на виїзді по домовленості. 

o Розповсюдження інформації та 

реклами у соцмережах. 

o Впровадження підходу онлайн-аутріч. 

аби охопити максимальну кількість 

клієнтів.  

 

Кейс-менеджмент: продовження роботи із 

незначними змінами формату роботи. Під медичний 

нагляд завдяки проекту стало 213 клієнтів. Кількість 

взятих на АРТ – 164 людини (79% від очікуваних 

показників на ІІ півріччя). 

 



Проект Програмний компонент  «Оптимізоване виявлення випадків ВІЛ-інфекції 

(Optimized Case Finding/OCF) з наданням послуг кейс-менеджменту (Лікування за 

підтримки спільнот (CITI)» (за підтримки Глобального фонду)  

 

Напрямок працює у звичайному режимі із дотриманням необхідних заходів профілактики. 

- Основні зміни в діяльності:   

o Прийом клієнтів відбувається за попереднім узгодженням з обов’язковим 

скринінгом по телефону на наявність ознак захворювання. 

o Кейс-менеджери працюють з клієнтами дистанційно, мінімізовано відвідування 

лікувального закладу. 

o Виконання піврічного програмного індикатору становить 41 %. 

 

Проект «Поліпшення виявлення випадків ВІЛ-інфекції та доступу до лікування 

серед людей, що вживають ін'єкційні наркотики в Україні» (за підтримки CDC) 

- Основні зміни в діяльності:   

o Розроблено та впроваждено алгоритм роботи з клієнтами, які через карантинні 

обмеження опинились в обставинах, що можуть призвести до переривання 

лікування ВІЛ. 

o Впроваджуються рекомендації щодо додаткових протиепідемічних заходів та 

дотримання персональної безпеки, щодо підготовки до випадку інфікування 

співробітника НУО та порядок дій у такому випадку. 

o Протягом березня-квітня в проекті ОСФ було протестовано на ВІЛ 10 061 

клієнт, 585 з них отримали позитивний результат та були перенаправлені в 

компонент СІТІ для отримання допомоги кейс-менеджера щодо супроводу в 

СНІД центр та початку лікування.  

 

Проект «Поліпшення виявлення випадків ВІЛ-інфекції та доступу до лікування 

серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики в Україні» за ініціативи 

Інвестиційного фонду цільових груп (KPIF)» 

- Основні зміни в діяльності:   

o часткове переформатування роботи 

мобільних команд з основним фокусом на 

роботу з клієнтами із низьким рівнем 

прихильності до прийому АРТ препаратів. 

o доставка АРТ для клієнтів проекту, які 

проживають у віддалених районах області 

з метою забезпечення безперервності 

отримання медичних послуг. 

o Протягом березня-квітня в проекті КПІФ 

було протестовано 3 393 клієнта, та 345 отримало позитивний результат тесту 

на ВІЛ. За допомогою соціальних працівників мобільних команд, 267 клієнтів 

проекту почали прийом АРТ.   

 

Проект «Інноваційна співпраця громадянського суспільства та системи охорони 

здоров’я для ефективного виявлення та лікування ВІЛ в Україні», як складова 

частина проекту «HealthLink: Посилення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні» 

- Основні зміни в діяльності:   

o Незважаючи на зменшення кількості тестувань на базі ЛПЗ, продовжується 

тестування на базі комьюніті-центрів, офісів НУО та за допомогою 

розповсюдження оральних тестів для самотестування 

- Інноваційні підходи: 



Фото:  Склад «Сейф-боксу» 

o Для того, щоб ВІЛ+ клієнти не 

переривали прийом АРТ діяльність НУО 

переформатовано на доставку АРТ-

препаратів. 

o ЧСЧ-проекти почали активно надавати 

послуги з розсилки оральних тестів для 

самотестування клієнтів 

(розповсюджено 479 тестів) і «Сейф-

боксів». Детальніше: 

https://oraltest.org.ua/. 

o Для онлайн-консультування 

представників цільових груп 

розробляється додатковий модуль «Лікарі» на ресурсі https://help24.org.ua/uk/ 

 

Проект «Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-

сервісних послуг для вразливих підлітків в Україні» 

 

- Основні зміни в діяльності:  партнерські НУО активно впроваджують онлайн методи 
роботи (вебінари та консультування у Інстаграм, Телеграм, Zoom та по телефону). За 
квітень місяць проведено 308 консультацій в режимі онлайн. 

- Інноваційні підходи: Для просування мобільного додатку Free2ask проведено он-
лайн конкурс з призами за активне залучення друзів до соцмереж НУО-партнерів. 
Пост про конкурс отримав понад 1112 коментарів. Донором підтримано продовження 

роботи у такому форматі.  
 

ЗАМІСНА ПІДТРИМУВАЛЬНА ТЕРАПІЯ 

 

Діяльність у рамках проекту за підтримки Глобального Фонду, Проекту міжнародної 

технічної допомоги «Покращення якості та стійкості медикаментозного 

підтримувального лікування в Україні», що впроваджується за фінансової підтримки 

Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) 

 

Програма ЗПТ в Україні  працює у звичайному режимі з посиленими заходами задля 

уникнення розповсюдження коронавірусної інфекції. Набір нових пацієнтів  не  зупиняється. 

- Основні зміни в діяльності:  

o Майже 90% пацієнтів отримують препарати з лікувального закладу для 

самостійного прийому терміном до 10 днів. 

o Проводиться он-лайн консультування. 

o Оптимізовано  графіки роботи сайтів ЗПТ задля зручного розподілу потоків та 

уникнення великих скупчень клієнтів 

- Інноваційні підходи: 

o За інформаційної підтримки ЦГЗ запроваджено проект RBF (фінансування за  

результат)  для  стимулювання медичним персоналом набору та утримання у 

програмі нових пацієнтів. 

o Забезпечено одну з найважливіших умов для максимально швидкого переходу 

пацієнтів ЗПТ на 10-денну форму видачі препарату: поставлено більш ніж 

50 000 швидких тестів на визначення психоактивних речовин (ПАР). 

 

Близько 90 % пацієнтів ЗПТ переведено на  10-денну  форму  видачі препаратів 

 

- Адвокація та захист прав пацієнтів 

o направлено детальну інформацію та вимогу до Національної поліції України 

та інших правоохоронних органівщодо недопущення порушення прав 

https://oraltest.org.ua/
https://help24.org.ua/uk/


пацієнтів ЗПТ, які  під час введення карантинних обмежень переводяться на 

самостійний прийом наркотичних препаратів ЗПТ терміном до 10 днів. 

o Національна Гаряча Лінія з питань наркозалежності та ЗПТ  працює у 

посиленому режимі та надає інформацію щодо: 

▪ висвітлення  медичних аспектів безпечного прийому препарату для 

пацієнтів ЗПТ 

▪ інформування щодо діяльності програми ЗПТ в умовах карантину 

▪ адвокації переводу пацієнтів на самостійний прийом 

 

Завдяки  активності Гарячої лінії оформлені перепуски для проїзду пацієнтів ЗПТ в 

громадському транспорті у  Кривому Розі та Дніпрі 

 

Детальна інформація про ЗПТ в умовах пандемії  COVID19: http://aph.org.ua/uk/novyny/zpt-v-

umovah-pandemiyi/ 

 

Проект «Покращення послуг з лікування розладів психічного здоров’я пацієнтів 

ЗПТ» 

У  програмі лікування антидепресантами пацієнтів ЗПТ суттєвих змін у зв’язку з карантином 

не відбулося.  Видачу антидепресантів синхронізовано з видачою метадону/бупренорфіну. 

Набір нових пацієнтів на програму лікування антидепресантами не зупиняється. 

 

 

ТУБЕРКУЛЬОЗ (проекти за підтримки Глобального фонду) 

- Основні зміни в діяльності: 

o Діяльність на аутріч маршрутах з активного виявлення ТБ серед бездомних 

та колишніх ув’язнених призупинена, скринінгове анкетування проводиться 

лише частково в центрах реінтеграції бездомних у Полтаві. 

o Профілактична робота серед ромського населення проводиться 

скринінгове анкетування проводиться, але неможливо забезпечувати 

доведення на діагностику всіх скринінг позитивних клієнтів через припинення 

роботи громадського транспорту. 

- Інноваційні підходи:  

o Впроваджено  дистанційний контроль профілактичного лікування ТБ клієнтів. 

o Запроваджено онлайн-консультування клієнтів.  

 

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С 

 

Проект «Ведення ВІЛ/ВГС коінфекції:  розширення  доступу до діагностики та  

лікування вірусного гепатиту С  для ВІЛ/ВГС коінфікованих пацієнтів з ключових 

груп на рівні громад» 

 

Лікуванням вірусного гепатиту С на рівні громад  наразі охоплено майже 1200 пацієнтів. 

- Основні зміни в діяльності:   

o режим мінімізації прямого 

фізичного контакту лікарів та кейс-

менеджерів з  пацієнтами, в закритих 

приміщеннях скорочено до мінімуму, 

спілкування здійснюється на 

відкритому повітрі з дотриманням 

дистанції 2 м або дистанційно. 

o В кожному  індивідуальному  випадку  

відтерміновані, скасовані та переведені  
Фото: малюнок пацієнта з сесії з профілактики 
повторного інфікування ВГС 



в дистанційний режим сесії  профілактики повторного інфікування. Зміст 

сесій переформатовано та  сфокусовано на консультування  щодо небезпеки 

інфікування COVI19 та належного використання засобів особистого захисту.   

o Через значну віддаленість пацієнтів від лікувальних закладів в деяких 

громадах,   мультидисциплінарним командам (МДК)  та  лікарям дозволено 

видавати ліки на 8-12-16-20  тижнів лікування проти традиційних 

чотирьох тижнів. Рішення щодо тривалості приймає МДК в індивідуальному 

порядку з урахуванням особистої прихильності пацієнта до лікування та його 

практик безпечної поведінки. 

 

АДВОКАЦІЯ 

 

Проект «Партнерство заради натхнення, трансформації та об'єднання відповіді на 

ВІЛ» (PITCH) 

Проектна діяльність триває у звичайному режимі (Київ та область, Полтавська, Донецька, 

Одеська, Херсонська області), подано запит до донорів щодо переформатування діяльності 

для закупівлі засобів індивідуального захисту для персоналу партнерських громадських 

організацій та їх клієнтів, триває розробка та адаптація спеціалізованих інформаційних 

матеріалів. 

 

ЗАКУПІВЛІ: 

 

Проведено позапланове постачання першої 

партії засобів індивідуального захисту 

для 97 партнерських громадських організацій 

та лікувальних закладів в усі регіони України 

(всього 125 адрес):  

o 750 літрів антибактеріальних та 

дезинфекційних засобів 

o 46 300 захисних тришарових масок 

o 22 500 медичних рукавичок (звичайних 

та потовщених) 

 

Загальна вартість  поставленої партії ЗІЗ складає майже 1 млн. грн. Проводиться робота з 

закупівлі інноваційних швидких тестів на визначення COVID-19. 

 

ІНФОРМУВАННЯ: 

- Створення та розповсюдження спеціалізованих інформаційних матеріалів щодо впливу 

епідемії COVID-19 на різні ключові групи (ЛВНІ, пацієнти ЗПТ, СП, ЧСЧ, транс* люди) 

та базової інформації (гігієна рук, безпечна сексуальна поведінка, COVID-19 і ВГС). Всі 

матеріали знаходяться у відкритому доступі: http://aph.org.ua/uk/novyny/alyans-ne-

zalishayetsya-ostoron-pandemiyi-covid-19/ 

- Оперативна інформація про найкращі практики роботи в умовах пандемії на Facebook 

сторінці Альянсу (AlliancePublicHealth) під хештегом #ЗавждиНаПередовій 

 

МБФ «Альянс громадського здоров’я» 

Контактна особа:  Мирослава Андрущенко   
е-mail: andrushchenko@aph.org.ua 
Тел. (095) 271 0937 
www.aph.org.ua   FB: AlliancePublicHealth 
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