
ПРОФІЛАКТИКА:

НУО відзначають зменшення числа нових залучених клієнтів 
через міграцію до інших регіонів.

Основна діяльність НУО спрямована, в першу чергу на 
забезпечення життєво необхідних запитів клієнтів своїх 
проектів, які залишилися на місцях: продуктовими наборами, 
гуманітарною допомогою.

Заради забезпечення безперервності надання послуг, НУО 
постійно залишалися на зв’язку з клієнтами, адаптувавши 
графіки роботи та підлаштувавшись під виклики війни.

Альянс спростив процедуру закупівель палива і тим самим 
надав можливість працювати МА в умовах воєнного часу.

Завдяки спільній роботі всіх основних реципієнтів та Глобально-
го фонду, за проактивної участі Центру, Альянс надав екстрену 
фінансову підтримку НУО за рахунок коштів Глобального фонду 
на покриття витрат січня - березня 2022 року з метою подолання 
негативних наслідків через припинення фінансування держа-
вою діяльності із надання базового пакету послуг профілактики 
для ЛВНІ, СП, ЧСЧ.

Завдяки завчасному плануванню та фінансуванню Альянсом 
НУО змогли провести закупівлі налоксону та забезпечили клієн- 
тів життєво необхідним препаратом. 

Через вимушену міграцію клієнтів проєктів НУО за оператив-
ного погодження Альянсом переалокували свою діяльність з 
метою забезпечення сталості профілактичних послуг.

АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

ПІСЛЯ ОКУПАЦІЇ: регіони,  
звільнені від російської окупації

СИТУАЦІЙНИЙ ЗВІТ 
станом на 20.05.2022

ПОПЕРЕДНІ ЗВІТИ

Київська, Чернігівська та Сумська області зазнали негативного 
впливу війни. До початку бойових дій тут активно працювали проекти 
профілактики та лікування ВІЛ-інфекції, туберкльозу (ТБ) та вірусного 
гепатиту С – руйнування та переміщення населення суттєво вплинули 
на їхнє впровадження. Хоча ситуація починає налагоджуватись, але 
про повернення до повноцінного життя говорити ще рано.

Відповідь на виклики, які спричинила агресія РФ в Україні

ПІДТРИМАЙТЕ 
РОБОТУ АЛЬЯНСУ 
З НАДАННЯ 
НЕВІДКЛАДНОЇ 
ДОПОМОГИ

РЕЗЮМЕ
06.05.2022 
Профілактика. Читати звіт

28.04.2022 
Внутрішньо переміщені 
особи та мігранти. Читати звіт

08.04.2022 
Надання гуманітарної 
допомоги. Читати звіт

04.04.202 
Ситуація на тимчасово 
окупованих територіях 
Херсону та області.  
Читати звіт

31.03.2022 
Ситуація з ЗПТ. Читати звіт

Ситуаційний звіт станом на 
26 березня 2022 року.  
Читати звіт

Ситуація в Маріуполі. 
Ситуаційний звіт: відповідь 
Альянсу на виклики, які 
спричинила агресія РФ 
в Україні. Читати звіт 

Ситуаційний звіт станом на  
21 березня 2022 року.  
Читати звіт

Ситуаційний звіт станом на 
14 березня 2022 року.  
Читати звіт

Ситуаційний звіт станом на 
8 березня 2022 року.  
Читати звіт

https://aph.org.ua/uk/donate/
https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/APH_WarSitRep_IDP_Prevention_6May2022_ukr..pdf
https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/APH_WarSitRep_IDP_Refugees_28Apr2022_ukr.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/SiTRep-war-2022_8_humanitarian_final_ukr.docx.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/Situation-Report_Kherson_final_ukr040422.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/Situation-Report_ZPT_final_ukr-1.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/Situation-Report-5_TB_final_ukr.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/Situation-Report-4_Mariupol_ukr.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/SiTRep-war-2022_3_final-1.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/sr02ua.pdf
http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/sr01ua.pdf
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ДОСТУП ДО АРТ

Проблемна зона – відсутність можливості доїхати до 
звільнених територій через мінування, пошкоджені 
дороги та періодичне бомбардування. Після деоку-
пації команди намагаються відновити послуги проек-
ту в повній мірі та продовжують активно допомагати 
клієнтам, які знаходяться на звільнених територіях, ак-
тивно співпрацюючи з волонтерами, які надають гума-
нітарну допомогу та сприяють в доставці клієнтам про-
екту АРТ та ДКП. 

ЗПТ

У зв’язку з частковою окупацією те-
риторії та браком препаратів ЗПТ, 
пацієнти програми замісної під-
тримувальної терапії були виму-
шені змінити місце свого пере-
бування, у більшості випадків в 
межах області. 

В Києві загальна кількість пацієнтів 
зменшилася на 3,1%, але відзнача-
ється приріст нових пацієнтів в Ки-
ївській області; на 3,82% зменши-
лась кількість пацієнтів в Сумській 
області; у Чернігівській області – 
незначний приріст пацієнтів (інфор-
мація станом на 31.03.22). 

Під час активних бойових дій зазнав 
руйнувань один сайт ЗПТ в Черні-
гівській області та було знищено 
запас препаратів. Сайти ЗПТ в Київ-
ській та Сумській області вціліли.

У місті Києві не працювали приватні 
сайти, що спричинило зростання ба-
жаючих встати на державну програ-
му ЗПТ. На сьогодні приватні сайти 
поновлюють роботу. Наразі забезпе-
чення препаратами ЗПТ державних 
сайтів у регіонах в цілому, а також 
на деокупованих та розмінованих 
територіях достатнє.

ТБ

Під час окупації в Київській області через руйнування 
та відсутність опалення, водопостачання й зв’язку при-
пинили роботу тубкабінети в 9 населених пунктах, 
на сьогодні лише три з них відновили роботу. 

Але кейс-менеджери проєкту продовжували свою ді-
яльність, особливу увагу приділяючи забезпеченню 
клієнтів протитуберкульозними препаратами або під-
тримуючи з ними телефонний зв’язок. Щоденно нама-
галися зв’язатися і з тими, хто пропав без вісті. 

На кінець березня було втрачено зв’язок із 68 клієнта-
ми проєкту, але вже у середині квітня його відновили з 
49 клієнтами проєкту.

На початку квітня 2022 року, завдяки активним наступальним 
діям Української армії, було звільнено майже 1,5 тисяч 
населених пунктів Житомирської, Запорізької, Київської, 
Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. 
Території Київської, Чернігівської, Житомирської та Сумської 
областей були звільнені повністю. Ці регіони зазнали значних 
руйнувань цивільної інфраструктури (наприклад у Чернігові, 
який не був безпосередньо окупований, зруйновано чи 
серйозно пошкоджено, за оцінками місцевої влади, 70% 
будівель, на 50% зруйновані Ірпінь та Буча, які вже стали 
відомими у всьому світі). 

Ці регіони зазнали значного негативного впливу війни – 
зруйнована інфраструктура, великі жертви серед цивільного 
населення, масове переміщення місцевих жителів в більш 
безпечні регіони України та за кордон. У цих регіонах до війни 
активно працювали проекти профілактики та лікування ВІЛ-
інфекції, ТБ та вірусних гепатитів. У даному звіті відображена 
поточна інформація зі станом справ у визволених регіонах.

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ

https://aph.org.ua/
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Діяльність до початку війни (9 січня - 23 лютого 2022 року):

1172 візити клієнтів до мобільних амбулаторій

343 клієнти з числа ЛВНІ були охоплені послугами, з них - 33 нових клієнти

81 клієнт з числа ЧСЧ був охоплений послугами, з них 26 - нові клієнти

Вплив на діяльність партнерських НУО:

Призупинення офлайн роботи з реалізації програмних напрямків з профілактики передозувань при 
вживанні опіатних препаратів, доступу до діагностики та лікування антиретровірусної терапії (АРТ), ту-
беркульозу, замісної підтримувальної терапії (ЗПТ), через постійну небезпеку обстрілів цивільного насе-
лення та нищівних руйнувань будинків. 

Евакуація більшості персоналу НУО, оскільки в пріоритеті було збереження життя працівників 
проєктів. 

Багато клієнтів виїхало, однак були й ті, що залишилися, а працівники НУО навіть в таких складних 
життєвих обставинах продовжували надавати онлайн консультації, не полишаючи клієнтів напри-
зволяще. За період окупації та до 10 квітня послугами було охоплено за попередніми даними 336 
клієнтів ЛВНІ, з яких 33 - нові клієнти програми, одна секс працівниця (СП) та 79 чоловіків, які мають 
секс з чоловіками (ЧСЧ). В Київській області було здійснено 21 візит в мобільну амбулаторію (МА) в 
період окупації.

За приблизними підрахунками в Київській області (Димер, Іванків, Казаровичі) наразі перебуває орієнтов-
но до 200 осіб з числа ЛВНІ, які потребують послуг профілактики ВІЛ/ІПСШ/ТБ. Клієнтам необхідні засоби 
профілатики, гуманітарна допомога (продукти, побутові товари, тощо), доступ до діагностики та лікування 
наркозалежності та ВІЛ-інфекції (ЗПТ, АРТ, ТБ), транспортування. 

Деякі організації змушені були майже повністю змінити регіони своєї діяльності.

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ:

Робота громадських організацій не припиняється! 

У щойно визволених містах та селах ще відбуваються 
рятувальні роботи та розмінування території, відсут-
ній стабільний мобільний зв’язок, в деяких тривають 
комендантські години та пересування можливе лише 
транспорту з офіційним дозволом на видачу гуманітар-
ної допомоги.

У НУО зменшився потік нових залучених клієнтів через 
міграцію до інших регіонів.

Консультації та переадресація соціальними працівниками 
проводяться в основному дистанційно, в онлайн режимі.

НУО переформатували свою діяльність та впроваджу-
ють активності, спрямовані, в першу чергу на забез-
печення життєво необхідних запитів клієнтів своїх 
проектів, які залишилися на місцях: продуктовими 
наборами, гуманітарною допомогою.

Спостерігається повернення людей у звільнені регіони, 
партнерські проєкти постійно моніторять ситуацію для 
більшого залучення клієнтів у програму профілактики. 

ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ

КОНСУЛЬТАЦІЇ 
ТА ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ 

СОЦІАЛЬНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 
ПЕРЕВАЖНО ПРОВОДЯТЬСЯ 

В ОНЛАЙН РЕЖИМІ 

https://aph.org.ua/
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ГО “Альянс. Глобал”

ІСТОРІЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ:

Виконання проєкту “Посилення спроможності 
ЧСЧ і інших КГ та поліпшення доступу ЧСЧ до 
ВІЛ-сервісів”, що реалізується ГО “Альянс. Гло-
бал” за фінансової підтримки Альянсу опинилося 
під загрозою через військовий стан та бойові дії у 
Харкові, Чернігові та містах Київської області Буча 
та Ірпінь. За статистичними даними, що надала ор-
ганізації компанія HORNET (володіє додатком для 
знайомств ЧСЧ та має можливість відслідковувати 
активність та переміщення ЧСЧ), велика частка на-
явних та потенційних клієнтів організації мігрували 
до Західної України: Львівської, Чернівецької, Іва-
но-Франківської, Закарпатської, Тернопільської та 
Волинської областей.

У Київській області до військової агресії росії ГО 
«АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» працювала у Бучі та Ірпіні, були 
впроваджені програмні  напрямки з доконтактної 
профілактики (ДКП/PrEP) та транспортування но-
вих клієнтів до закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) з ме-
тою отримання препарату ДКП. Було заплановано 

надати послуги для 351 клієнта, залучено два соці-
альні працівники та два лікарі, однак після початку 
бойових дій, лікарня м. Ірпінь була евакуйована в 
населений пункт Коцюбинське.  

Оскільки за часів окупації значна частина клієнтів 
виїхали до західних регіонів України, організація 
адаптувала роботу в умовах війни і наразі актив-
но працює з клієнтами, що перемістилися до мі-
ста Львів, відкривши пункт надання послуг з ДКП 
та таксі-доставки у цьому регіоні. За п’ять перших 
днів роботи в новому офісі у Львові НУО змогла 
взяти на ДКП 41 нового клієнта! Для порівняння, 
до військових дій організація ставила в Київській 
області на ДКП 30-35 клієнтів щомісяця. 

В НУО запевняють, що  після відступу окупаційних 
військ лікарі та соціальні працівники  повернуться 
до роботи в Київському регіоні з моменту, як діяль-
ність в Бучі стане безпечною, пройдуть розмінуван-
ня, а клієнти повернуться до області.

https://aph.org.ua/
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Діяльність до початку війни (9 січня - 23 лютого 2022 року):

Проектом «Оптимізоване виявлення випадків ВІЛ-інфекції» охоплено 43 представники ключових груп.

Вплив на діяльність партнерських НУО (ГО «Альянс. Глобал»):

Практично припинилась офлайн діяльність за всіма напрямками.

Соціальний працівник наразі перебуває за межами регіону, однак продовжує консультування та соці-
альний супровід клієнтів через соціальні мережі, мобільний зв’язок тощо. 

Після відходу окупаційних військ:

Соціальний працівник матиме можливість повернутися до регіону після розмінування та за умови безпечного 
перебування в регіоні з метою якнайшвидшого надання профілактичних послуг клієнтам в регіоні. НУО планує 
надолужити заплановані індикатори та налагодити безперервне надання послуг клієнтам найближчим часом.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Діяльність до початку війни (9 січня - 23 лютого 2022 року):

За напрямком “Оптимізоване виявлення випадків ВІЛ-інфекції” (OCF) серед ЛВНІ та членів їх со-
ціальних мереж до початку війни було охоплено 100 клієнтів.

В рамках реалізації напрямку “Профілактика передозувань” проводилось консультування ЛВНІ 
соціальними працівниками, закуплено і видано 40 ампул налоксону.

Залучено до програми доконтактної профілактики (ДКП) одного нового клієнта.

До мобільної амбулаторії було здійснено 670 візитів представників ключових груп за послугами 
профілактики ВІЛ/ІПСШ.

Вплив на діяльність партнерських НУО (СОГО «Клуб «Шанс»):

Хоча загалом місто контролювали збройні сили України, з 2 березня почалися обстріли та бомбування 
міста та його околиць, тривали бої у місті та передмісті, навколо Сум були облаштовані ворожі блокпости. 

У перші дні війни організація частково призупинила діяльність, щоб адаптуватися до нових 
умов і зрозуміти як надалі безпечно надавати послуги клієнтам НУО. 

Всі соціальні працівники залишалися на зв’язку, надавали клієнтам консультації по телефону, за 
домовленістю видавали засоби профілактики ВІЛ/ІПСШ.

Документатор, який живе неподалік офісу, періодично видавав засоби профілактики (шприци, 
спиртові серветки, презервативи та інше). 

Соцпрацівник мобільної амбулаторії був на зв’язку і консультував у польових умовах. 

Були організовані тимчасові пункти видачі засобів профілактики ВІЛ/ІПСШ на дому у соціального пра-
цівника.

Для переміщення по місту соціального працівника для надання послуг клієнтам проекту вико-
ристовувався велосипед.

З 10 березня мобільна амбулаторія почала виїжджати за адаптованим до нових умов графі-
ком і за період з 24.02 до 10.04 було здійснено 650 візитів клієнтів до мобільної амбулаторіі.

З 21 березня 2022 року запрацював напрямок з профілактики передозувань та видачі налоксону. 
Проблеми з препаратом не було, оскільки встигли його закупити до 24 лютого і після поновлення 
роботи напрямку клієнти вже отримали 300 ампул налоксону.

За напрямком ДКП/PrEP cеред ЧСЧ та інших цільових груп діяльність з набору нових клієнтів не про-
водилася.
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Після відходу окупаційних військ:

З квітня мобільна амбулаторія вже працює за звичайним графіком. Наразі в місті є проблеми з дизпаливом, 
наявні перебої в його постачанні та не приймаються безготівкові розрахунки, купити можна лише за готівку. В 
організації були на залишку талони на дизпаливо з 2021 року, які зараз і використовуються, а також для вирішен-
ня цієї проблеми Альянс зі свого боку спростив процедуру закупівель палива і погодив закупівлю за готівку. 

Керівництву Центру СНІДу доведена потреба у препаратах для ДКП/PrEP, очікується поставка 120 
упаковок ДКП і набір нових клієнтів буде продовжено.

За напрямком “Оптимізоване виявлення випадків ВІЛ-інфекції” (OCF) серед ЛВНІ та членів їх соціаль-
них мереж поновлено прийом клієнтів з 27 березня 2022 року, як тільки стало менше обстрілів і вже 
43 клієнта відвідали сайт надання послуг цього напрямку і отримали мінімальний пакет послуг (півріч-
ний індикатор становить 315 клієнтів). Робота йде за планом.

“Хтось підносить патрони, хтось 
пече хліб, а хтось видає шприци”: 
як у Сумах під час війни займають-
ся профілактикою ВІЛ

У Сумах, на окраїні міста, стоїть мо-
більна амбулаторія. У середині ав-
тобусу соціальний працівник Олек-
сандр збирає ящики зі шприцами та 
голками, поклавши їх всі на малень-
кий столик говорить: «У кожного свій 
фронт. Хтось хліб пече, хтось патрони 
підносить. Хтось шприци видає».

Щодня через мобільну амбулаторію 
“Клуб “Шанс” проходить близько 30 
людей. «Бомбардування нас не ля-
кає. У нас свій бронепоїзд» - жартує 
Олександр. Каже, перший місяць 
повномасштабної війни працювали 
на адреналіні. Коли все почалося, 24 
лютого 2022 р., він зібрав роздатко-
вий матеріал на офісі та перевіз до-
дому. Кілька тижнів шприци видавав 
із власного будинку або по дзвінку. 

Соціальний працівник Саша вихо-
див на маршрут пішки або їхав ве-
лосипедом. Обходив місця збору 
людей, які вживають наркотики, щоб 
видати шприци. 

«Ми опублікували оголошення, що 
клієнти “Клуб “Шанс”, які потребують 
чистих шприцив, можуть дзвонити 
на особисті номери соціальних пра-
цівників. Формували кількість лю-
дей, і райони міста, де їм буде зручно 
отримати роздатку» - розповідає він. 

Ускладнювало ситуацію й те, що мі-

стом не ходили маршрутки та кому-
нальний транспорт. Клієнтам було 
складно діставатися до стаціонарних 
пунктів, щоб отримати послуги. 

За два тижні мобільна амбулаторія 
поновила роботу й часом їхала на 
пункти навіть під сиренами повітря-
ної тривоги й канонадами.

«Для нас було важливо не перери-
вати надання послуг профілактики 
ВІЛ у місті. Ми не могли собі дозво-
лити залишити працю, яку робили 
16 років. Ні на день. – каже Олек-
сандр. - Не знаю, як зараз, але тоді 
шприцив було не купити. У аптеках 
черги на три години. Фармацевти 
видавали по одному шприцу одного 
розміру на руки. Тож клієнти їх дуже 
потребували.» 

Це все — робота на перспективу. 
Не можна роками боротися з ВІЛ, 
і в один момент просто пропусти-
ти кілька місяців надання послуг 
із профілактики. Умовно, саме ці 
місяці можуть зіграти велику роль 

у розповсюдженні соціально- 
небезпечних хвороб у регіоні. А їм, 
як відомо, простіше запобігти, ніж 
потім вилікувати.

Під автобусом збираються люди. 
Їх треба ще проконсультувати, від-
повісти на всі питання, підтримати, 
зробити скринінг на туберкульоз. 
«Стрьомно колотися однією голкою 
кілька разів. Ладно ще своєю, але 
чужою — шо попало. Я такого ста-
раюся не робити, - каже один із них. 
- А шприців ніде в аптеках не було. 
Вони зараз на вагу золота для нас. 
Приходили сюди, тут давали все 
безкоштовно. Часом Саня приносив 
роздатку мені просто під дім». 

Протягом березня у мобільній амбу-
латорії ще можна було пройти тести 
на ВІЛ і вірусний гепатит С. Наразі 
ж залишилися лише тести на гепа-
тит. Через бойові дії логістика стала 
складною, тож поставку ще очікують.

«Такий наш фронт — рятувати цих 
людей». – каже Олександр.

Із ним погоджується і водій амбула-
торії Валерій. Везти великий (і доволі 
старенький) автобус мобільної ам-
булаторії, вдало маневруючи вулич-
ками міста, справа непроста. А коли 
це супроводжується сигналами пові-
тряної тривоги, стає ще й цікавою.

 Із квітня мобільна амбулаторія “Клуб 
“Шанс” працює щоденно за звичним 
графіком. Як тільки в місті стабілізу-
валася ситуація, автобус почав виїж-
джати без відхилень від маршруту. 

Діяльність мобільної амбулаторії 
“Клуб “Шанс” стала можливою зав-
дяки фінансуванню від МБФ “Альянс 
громадського здоров’я” і ДУ “Центр 
громадського здоров’я МОЗ України”.

ІСТОРІЯ З РЕГІОНУ

СОГО «Клуб «Шанс»» 
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ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ 
(проект HealtLink)
 
 
 
 
 
 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Діяльність до початку війни: 

За період з 01.01.2022 по 23.02.2022 протестовано на 
ВІЛ 777 осіб, виявлено 20 ВІЛ+.

Діяльність після початку війни: 

За період з 24.02.2022 по 31.03.2022 протестовано на 
ВІЛ 163 особи, виявлено 7 ВІЛ+

Два ЗОЗ, які спіпрацюють з проєктом, знаходилися на 
окупованих територіях - Ірпінська ЦМП та Іванківська 
ЦРЛ.

Ірпінська ЦМП знаходилася під 
обстрілами, частково зруйно-
вана і була евакуйована в Білу 
Церкву. Лікар інфекціоніст пе-
реховувався декілька тижнів в 
сховищах без зв’язку і іншими 
обмеженнями. Послуги з тес-
тування на ВІЛ і ВГС тимчасово 
зупинені, так як і інші медичні 
послуги. Частково медичні по-
слуги відновлюються первин-
ною медициною. На сьогодні 
проходять роботи по віднов-
лення Ірпінської ЦМП. Орієн-
товно поліклінічне відділення 
запрацює в кінці квітня на по-
чатку травня, тоді ним можуть 
скористатись клієнти проєкту.

Іванківська ЦРЛ знаходилась 
на окупованій території. Сам 
корпус пошкоджень не зазнав, 
але є проблеми зі зв’язком. По-
слуги з тестування на ВІЛ і ВГС 
є, але виключно за явними клі-
нічними показниками, тому що 
багато поранених, мало персо-
налу, той що є працює в посиле-
ному режимі на виснаження. 

Пряма мова від медичного 
працівника: «Зараз не на часі 
послуги з тестування на ВІЛ і 
ВГС, тільки в окремих випад-
ках, де є явні клінічні показни-
ки.». Після відновлення зв’яз-
ку і повернення персоналу 
проєкт запрацює як до воєнно-
го стану.

ІНФОРМАЦІЯ З РЕГІОНУ:

Ірпінь 
та Іванків

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Діяльність до початку війни: 

За період з 01.01.2022 по 23.02.2022 протестовано на 
ВІЛ 266, виявлено 3 ВІЛ+

Діяльність після початку війни: 

За період з 24.02.2022 по 31.03.2022 даних немає че-
рез відсутність зв’язку з пунктами тестування.

В даний час продовжується реалізація проекту в Нов-
город-Сіверській та Ніжинській центральних міських, 
Борзнянській, Чернігівській міських та Чернігівській об-
ласній лікарнях. У період окупації ворогом регіону тесту-
вання проводилось в цих ЛПУ виключно в пунктах забо-
ру крові. Керівники ЗОЗів за погодженням з керівником 
проекту для цього використовували тести проекту.
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Оскільки на початку вве-
дення воєнного стану від-
ділення Нової пошти не 
працювали, тому можли-
вості забезпечувати перші 
три тижні пересилку АРТ 
поштою не було.

У березні не проводи-
лись транспортування 
зразків крові до лабора-
торії в зв’язку з обмеже-
ними можливостями під 
час ведення бойових дій. 
Проблемним був процес 
транспортування до Києва 
(введення комендантських 
годин, логістична зміна 
маршруту та тривалий час 
поїздки, в зв’язку необхід-
ністю перетину великої 
кількості блокпостів, обме-
ження транспорту ЗОЗ з 
віддалених сайтів можли-
востей пересування).

Транспортування пацієн-
тів не проводилось.

 
 
 
 
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Діяльність до початку війни (січень - 24 лютого 2022 року):

В області функціонував 31 сайт АРТ. 

Відправка АРТ проводилась пацієнтам області через Нову пошту.

Здійснювалось транспортування зразків крові, договір з ВБО «Конвіктус Україна» на відшкоду-
вання витрат на пальне при транспортуванні зразків крові до лабораторії укладено з 15 ЗОЗ.

 
Діяльність після початку 
бойових дій

ДОСТУП ДО АРТ
Інформація про діяльність у рамках проєкту «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових 
груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до ліку-
вання, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної 
інформації в Україні» за підтримки CDC.

Діяльність за компонентом «Розширення доступу до послуг з лікування ВІЛ».
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Мобільні команди

На раніше окупованих територіях залиша-
ються близько 100 клієнтів, зв’язок відновле-
но з 16-ма. 

Поки нема можливості відновити всі послуги 
через відсутність можливості доїхати через 
комендантську годину та мінування.

Потреби клієнтів досить різні - від отриман-
ня підтримуючої консультації та отримання 
препаратів АРТ, консультації лікаря до над-
звичайно важливих основних життєво необ-
хідних речей: продуктів, гігієнічних товарів, 
одягу, памперсів, дитячого харчування тощо.

Клієнти знаходяться в тяжкому психологіч-
ному стані, потребують базових послуг (їжа, 
медична допомога, безпечні, теплі місця для 
ночівлі).

Наразі надаються консультації щодо при-
хильності до АРТ та соціально-психологіч-
на підтримка, мобільна команда здійснила 
перший виїзд МА та доставила АРТ.

Біля будинку в Київській області, 
де раніше проходило тестування

Після відходу окупаційних військ:

Відновив роботу сайт «Бучанська КДЦ», щодо 
терміну відновлення функціонування інших 
ЗОЗ відомостей немає. Є можливість тимчасо-
во пацієнтів ЛЖВ зі зруйнованих ЗОЗ перемі-
стити на диспансерний нагляд до Київського 
обласного шкірно-венерологічного диспансе-
ру, тому що найближчих функціонуючих сайтів 
немає (так як значна частина евакуйовані).

Відкрились відділення Нової пошти, пацієнти 
мають можливість отримувати ліки поштою. 
Так як на даний час майже все населення ра-
йонів, де проводились активні бойові дії ева-
куйовано, рекомендується тимчасово отри-
мувати медичну допомогу та АРТ по місцю 
перебування. Підтримується передача ліків 
волонтерами. При потребі є можливість тим-
часово надання медичної допомоги пацієнтам 
ЛЖВ зі зруйнованих ЗОЗ у КНП КОР «КОШВД», 
або найближчих функціонуючих сайтах (так як 
значна частина населення евакуйовані).

З 28.03.2022 року прийом зразків крові функціо-
нує в режимі 100%, проводиться транспортуван-
ня зразків за потреби сайтів. У квітні ЗОЗ здій-
снюють транспортування зразків крові.

Транспортування пацієнтів в Київській облас-
ті службами таксі є зараз дещо проблематич-
ним через зруйновані попередні логістичні 
маршрути, велику відстань поїздки, наявність 
блокпостів та все ще через можливу небез-
пеку, що може бути на дорозі. За необхідні-
стю дана послуга буде використовуватись по 
можливості і за діапазоном покриття поста-
чальника послуги. Після значних руйнувань, 
що відмічаються після ведення активних 
бойових дій, дана послуга буде актуальною 
для пацієнтів ЛЖВ вказаних 8-ми сайтів.

В період окупації кабінет «Довіра» в Бородянці 
вимушено не працював, команда проєкту під-
тримувала клієнтів дистанційно, в залежності 
від місцезнаходження клієнта соціальні пра-
цівники координували стосовно можливості  
отримання послуг. Зараз, починає відновлювати ро-

боту поліклініка у Бородянці, вона працює в польо-
вих умах, тому що ще не відновлена електромережа 
та водопостачання, ближче до кінця місяця плану-
ється повноцінне відновлення роботи кабінету «До-
віра».

ІНФОРМАЦІЯ З РЕГІОНУ: Бородянка
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Під окупацією опинилося місто 
Городня (8 осіб, які отримували 
АРТ і ДКП), ряд населених пунктів 
опинилися в оточенні російських 
військ (село Кобижча Бобровиць-
кої громади, де мешкає клієнтів - 3 
на АРТ і 2 на ДКП), через бомбарду-
вання певний час були неможливі 
виїзди мобільної команди до Ніжи-
на (7 клієнтів). 

Головна потреба – терапія та гу-
манітарна допомога. На даний 
момент більшість клієнтів має АРТ, 
оскільки були забезпечені терапі-
єю на 2-3 місяці. Зразу після віднов-
лення доступу до міст туди змогли 
доїхати волонтери, якими команда 
проєкту одразу передала своїм клі-
єнтам АРТ, ДКП і продуктові набори.

Команда проєкту тримає постій-
ний контакт з клієнтами, завдяки 
чому клієнти мали постійний ме-
дичний нагляд і отримували АРТ 
вчасно. 

Весь період окупації мобільна команда в Чер-
нігівській області намагалася додзвонитися до 
своїх клієнтів з окупованих територій, переда-
ти, за можливості, препарати і підтримували 
людей психологічно. 

Коли навколо села Кобижча  стояли ворожі війсь-
ка, в однієї клієнтки закінчувалася терапія. За ліче-
ні дні команда знайшла можливість доставити їй 
АРТ через волонтерів. Щоб не втрачати таку мож-
ливість, препарати були передані всім клієнтам з 
населеного пункту, щоб вистачило на місяць. 

Команда дізналася, що один з клієнтів зміг виїхати 
за кордон, з ним підтримували комунікацію, нада-
вали психологічну допомогу, а також наголосили 
на важливості продовження його лікування там, 
де він буде за кордоном.  

Поки виїзд на звільнену території в м. Городня ще 
забороняється військовими, тому команда через 
волонтерів організовує передачі продуктових на-
борів, гігієнічних товарів, одягу тощо. На щастя, 
мобільний зв’язок у с. Кобижчі був весь час, тому 
підтримувати контакт із клієнтами, здійснювати 
мотивуючі дзвінки, а найчастіше - психологічну 
допомогу працівники проєкту могли чи не що-
дня. Тим більше, що клієнти цього потребували, 
як ніколи.

ІСТОРІЯ УСПІХУ:

Підтримка пацієнтів

Діяльність в рамках проєкту HealthLink

В час активних бойових дій ВІЛ-пози-
тивні клієнти перебували за місцем 
свого проживання. Клієнти, які потребу-
вали АРТ-терапії, нею були забезпечені 
в повному обсязі. Тим, хто залишився 
в Чернігові, терапія  видавалась через 
інфекційне відділення обласної дитячої 
лікарні, куди були передані медпрепа-
рати із обласного СНІД-центру.  Сюди 
ж і переадресовувались всі клієнти, що 
звертались безпосередньо до офісу ор-
ганізації.

В містах Новгород-Сіверський, Ніжин та 
Борзна клієнти отримували медпрепа-
рати безпосередньо в кабінеті «Довіра». 
В села Ніжинського (колишнього Борз-
нянського) та Новгород-Сіверського ра-
йонів медпрепарати передавали через 
волонтерів, знайомих, зустрічались в 
місцях за домовленістю. 
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ТУБЕРКУЛЬОЗ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Діяльність до початку війни

На початку війни під медико-психосоціальним 
супроводом Київської обласної організації Това-
риства Червоного Хреста України, що здійснює 
на Київщині реалізацію проєкту Альянсу «Забез-
печення медико-соціального супроводу пацієн-
тів з ТБ/МРТБ. Формування прихильності пацієн-
тів до лікування туберкульозу», знаходилось 318 
людей з ТБ (з них 185 людей з чутливим ТБ та 133 
особи з ХРТБ). 

Діяльність під час активних бойових дій

За період окупації та/або активних бойових 
дій з регіону виїхало 47 клієнтів. Їх було забез-
печено протитуберкульозними препаратами 
(ПТП) на 30 днів і більше. Контроль за при-
йомом ПТП цими клієнтами-переселенцями 
проводиться по відео-ДОТ, телефонним чи 
смс-нагадуванням.

В Київській області припинено діяльність 
тубкабінетів у містах Ірпінь, Буча, Іванків, 
Бородянка, Макарів, Славутич, селищі Кра-
сятичи Поліського району та в Броварському 
районі у Великодимерській та Калитянській 
ОТГ через відсутність електропостачання, 
засобів зв’язку, опалення, водопостачання. 
Лікар і медсестра Бородянського тубкабіне-
ту евакуювалися через систематичні ракетні 
обстріли та пошкодження  власних домівок.

На території Київської області пошкоджені 
медичні заклади, а також приміщення ліка-
рень, де надавалась допомога хворим на ту-
беркульоз.  Після прямого влучення снаря-
ду частково  зруйнована будівля тубкабінету 
Макарівської ЦРЛ. Пострілами пошкоджено 
вікна тубкабінету  Бородянської ЦРЛ. Наявні 
наслідки «господарювання» рашистів в тубка-
бінеті м.Бучі (розбиті меблі, вибиті вікна, зни-
щені ліки, викрадені вироби медичного при-
значення, викрадено оргтехніку). У м.Ірпінь 
пострілами вибиті вікна тубкабінету. 

Весь час з початку війни кейс-менеджери 
проєкту не припиняли свою роботу, зокре-
ма, проводили обдзвони клієнтів. Особливу 
увагу приділяли  хворим, з якими втрачено 
зв’язок, щоденно намагаючись з ними зв’я-
затися. Особлива увага приділялася питанню 
забезпечення ПТП.
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Героїчно вистояла окупацію кейс-менеджер проєкту з м. Буча 
Юлія Решетняк. Під час обстрілів вона перебувала в укритті 
разом із власними дітьми, батьками, домашніми тваринами. Їй 
довелося пережити зустріч віч-на-віч із рашистами у власному 
будинку. Наразі пані Юлія продовжує працювати з клієнтами, 
допомагаючи у розшуку тих, з ким втрачено зв’язок, збирає ін-
дивідуальні потреби клієнтів, організовує для них відновлення 
лікування, сприяє забезпеченню ПТП клієнтів проєкту у звільне-
ній Бучі та районі.

Після відходу окупаційних військ:

На теперішній час на супроводі перебуває (продовжує ліку-
вання) 316 клієнтів (з них 177 з чутливим ТБ та 139 із ХРТБ).  

Станом на 25.03.2022 було втрачено зв’язок із 68 клієнтами 
проєкту, але завдяки проведеній роботі станом на 14.04.2022 
відновлено зв’язок із 49 клієнтами проєкту. 

З метою уникнення перерв в лікуванні у звільнених населе-
них пунктах відразу було організовано доставку ПТП клієн-
там проєкту, в тому числі адресна доставка важкохворим та 
доставка Новою Поштою (за фінансової підтримки проєкту) в 
населені пункти, де розпочали роботу відділення.

Наразі збільшилася потреба клієнтів у послугах психо-
логів, які поки лише телефоном можуть спілкуватися із паці-
єнтами та проводити мотиваційні бесіди  щодо підвищення 
прихильності до лікування, надавати психологічну підтрим-
ку у боротьбі клієнтів зі страхом, стресом тощо. На даний 
час психологи провели понад 80 консультацій з початку 
війни. В рамках проєкту продовжено надання юридичних 
консультації, про можливість отримання яких систематично 
інформують клієнтів. Відповідно до запитів, з початку року 
проведено 7 таких консультацій.

ОСОБИСТА ІСТОРІЯ

За період з 24.02.2022 психолога-
ми та лікарями-фтизіатрами було 
проведено 4 скринінги на де-
пресію у нових пацієнтів з МРТБ, 
що тільки розпочинають лікуван-
ня. У 1 з пацієнтів був виявлений 
депресивний синдром та призна-
чено консультацію лікаря-психіа-
тра з подальшим призначенням 
антидепресантів та психокорекції.

Загалом на лікуванні депресії 
знаходиться 40 пацієнтів, з них 
21 пацієнт отримує комбіновану 
терапію (медикаментозну та пси-
хокорекцію). З 21 пацієнта під час 
військового вторгнення 6 пацієн-
тів закінчили (по терміну лікуван-
ня 6 міс) медикаментозну терапію 
(4 закінчили терапію успішно, у 2 
пацієнтів відмічається погіршення 
стану на фоні початку масштабно-
го вторгнення). 2 пацієнти з по-
гіршенням стану знаходяться під 
наглядом лікаря-психіатра та ви-
рішується питання у продовженні 
терапії антидепресантами до 9 міс.

Складність у впровадженні про-
єкту зараз пов’язана із міграцією 
пацієнтів в інші області: транспор-
туванням препаратів до пунктів ви-
дачі та передачі препаратів пацієн-
там, що покинули область у зв’язку 
з воєнними діями. Лікар-психіатр 
консультує в КНП «КОФПЦ» що-
тижня, запаси препаратів є ще на 
утримання пацієнтів на терапії та 
призначення нових схем.
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Після відходу окупаційних військ:

У м. Києві та Київській області станом на 
15.05.2022 року отримють замісну підтри-
мувальну терапію 2094 осіб, з них виму-
шено переселених близько 40 осіб; ста-
ли на державну програму з приватних 
ЗОЗ понад 100 осіб.. 

311 пацієнтів на п’яти сайтах ЗПТ регіону 
продовжують отримувати психо-соціаль-
ну підтримку від соціальних працівників 
(без змін).

Впровадження пілотного проекту в Ки-
ївській області PDI «Втручання силами 
рівних» залучення пацієнтів шляхом за-
охочення для набору нових пацієнтів у 
програму ЗПТ тимчасово призупинено 
через неактуальність у зв’язку з великим 
попитом програми, особливо пацієнтів 
із тимчасово закритих приватних сайтів 
ЗПТ.

Багато клієнтів самі виходять на зв’язок і те-
лефонують до кейс-менеджерів та медсе-
стер з метою продовження лікування. Через 
відсутність можливості забезпечення контр-
ольованого лікування на територіях де ра-
шистів відбито, хворих беруть на лікування 
та супровід  в ДОТ-кабінет КНП КОР «Київ-
ський обласний фтизіатричний центр», де 
вони можуть отримати мотиваційні продук-
тові сертифікати та інші послуги від проєкту 
(поповнення мобільного зв’язку, відшкоду-
вання вартості проїзду тощо). На теперішній 
час проводиться забезпечення мотивацій-
ними продуктовими сертифікатами мережі 
магазинів «ФОРА» на території всіх районів 
Київської області тих клієнтів, які можуть 
ними скористатися. Також проводиться за-
купівля гігієнічних наборів, які заплановано 
отримати на склад організації найближчим 
часом. Крім того, вивчаються особливі по-
треби клієнтів (від придбання взуття до ре-
монту/відновлення будинку), постраждалих 
від війни, з метою їх максимального забез-
печення за рахунок проєкту.

КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

Днями відбулася зустріч між представника-
ми фахівців МБФ «Альянс громадського здо-
ров’я», КОО ТЧХУ та генеральним директо-
ром КНП КОР «КОФПЦ», де було обговорено 
поточний стан реалізації проєкту, проблеми у 
фтизіатричній службі, у вирішенні яких, може 
допомогти проєкт, які є перешкоди на шляху 
подолання туберкульозу у Київській області. 
Отримано звернення від керівництва КНП 
КОР «КОФПЦ» з проханням сприяння проєк-
ту у доставці біологічного матеріалу (мокро-
тиння) від ЗОЗ районів області (ЦПМСД, туб-
кабінетів) до лабораторії КНП КОР «КОФПЦ». 
Обговорено необхідність визначення  графі-
ку даних виїздів (перший виїзд запланова-
ний на 18.04.2022). Також обговорено потре-
бу доставки пацієнтів до КНП КОР «КОФПЦ» 
з метою дообстеження, діагностики та госпі-
талізації. Загалом знайдено багато спільних 
рішень щодо покращення протитуберку-
льозної роботи на Київщині.

ЗАМІСНА ТЕРАПІЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Діяльність до початку війни

У Києві та Київській області станом на 01.02.2022 року отримували замісну підтримувальну терапію 1686 осіб на 
базі 8 сайтів ЗПТ – 4 у м. Києві та 4 – в області, в рамках напрямку Психо-соціального супроводу послугами ПСС 
було охоплено 311 пацієнтів на п’яти сайтах ЗПТ регіону (два в Києві, три в області – Обухів, Фастів, Біла Церква).

Діяльність під час активних бойових дій

Під час часткової окупації території Київської об-
ласті продовжувала функціонувати державна 
програма замісної підтримувальної терапії. Всі 
сайти ЗПТ знаходилися на неокупованій тери-
торії і продовжували працювати.

У березні був ризик переривання програми 
ЗПТ у зв’язку з недостатньою кількістю препара-
тів на сайтах через збій поповнення запасів. За-
для уникнення даної ситуації пацієнти вимуше-
но переводилися на прийом зменшених доз 
препарату. Також значне напруження додалося 
через закриття приватних сайтів ЗПТ у м. Києві.  
Наразі, приватні сайти поновлюють свою роботу.

Через часткову окупацію території Київської об-
ласті та боїв під Києвом відбувалося вимушене 
переселення осіб в межах області та за її межі. 
Вимушені переселенці в межах Київської області 
та з інших регіонів для збереження неперервності 
лікування приймаються на програму ЗПТ якомога 
швидше та в першу чергу. 
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Діяльність до початку війни

У Чернігівській області станом на 01.02.2022 року 
отримували замісну підтримувальну терапію 392 
пацієнти на 5 сайтах ЗПТ, послугами психо-со-
ціального супроводу було охоплено 135 осіб на 
двох сайтах ЗПТ.

Діяльність під час активних бойових дій

Був зруйнований сайт на базі КНП «Черні-
гівський обласний медичний центр соціаль-
но-значущих та небезпечних хвороб» в с. 
Новий Білоус. Враховуючи, що Чернігів був 
оточеним, медичний центр мав багатьох кор-
пусів, а бомбардування були періодичними, 
пацієнтів переводили із зруйнованих кор-
пусів у вцілілі. Жертв та постраждалих серед 
пацієнтів та працівників закладу не було. Не 
вдалося зберегти запас препаратів ЗПТ, але їх 
змогли компенсувати з сайту Чернігова.

Частковому руйнуванню піддався офіс парт-
нерської організації БО «Чернігівське відділен-
ня благодійної організації «Всеукраїнська мере-
жа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД». Обійшлося без 
людських жертв.

З перших днів окупації місто Чернігів, де мак-
симальна кількість пацієнтів, було в оточенні, 
але сайт продовжував працювати, запасу пре-
паратів вистачало. Для збереження безпе-
рервності лікування та для зменшення загро-
зи життю та здоров’ю пацієнтів і працівників, 
препарати видавалися на довший термін. 

З середини березня втратили зв’язок з КНП 
«Корюківська центральна районна лікарня» Ко-
рюківської районної ради Чернігівської області 
та КНП «Бахмацька міська лікарня» Бахмацької 
МР, оскільки були відсутні електроенергія та ін-
тернет Можливостей для евакуації не було. 

Після відходу окупаційних військ:

На даний момент працюють усі сайти, крім КНП 
«Чернігівський обласний медичний центр со-
ціально значущих та небезпечних хвороб». Там 
було 5 осіб, зараз 4 із них отримують препарат 
у КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна 
лікарня» Чернігівської обласної ради. 

У квітні відновили роботу сайти у м. Корюківка, 
Мена та Бахмач. Станом на 15.05.2022 року в об-
ласті ЗПТ отримують 443 особи. Протягом квіт-
ня–травня було взято на програму близько 40 
пацієнтів, включаючи ВПО.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Діяльність до початку війни

У Сумській області станом на 01.02.2022 
року отримували замісну підтримувальну 
терапію 733 особи на базі 9 сайтів ЗПТ, з 
них послугами психо-соціального супро-
воду було охоплено 239 осіб на шести сай-
тах ЗПТ. 

Діяльність під час активних бойових дій

У Сумській області під час бойових дій сай-
ти не постраждали.

У березні-місяці під час окупації військами 
РФ на сайтах ЗПТ була різна ситуація щодо 
залишків препаратів. Найкраща – в Сумах, 
в маленьких містах препарат у пацієнтів 
на руках був до середини березня. Части-
на клієнтів у м. Шостка вимушена була от-
римували препарат за рецептом за власні 
кошти. Деякі клієнти успішно намагалися 
виїхати до Полтави за препаратом (була 
попередня домовленість з сайтом Полта-
ви). Найскладніше було в м. Охтирка. 

В період окупації Сумської області значної 
міграції пацієнтів не було. По Сумам відо-
мо, що виїхали 2 людини, з них 1 – за кор-
дон, 1 – в Україні. Притоку клієнтів також не 
було. 

Після відходу окупаційних військ:

Станом на 15.05.2022 на сайтах ситуація 
повністю стабільна. Сайти працюють у 
штатному режимі, жоден сайт не постраж-
дав.

Після деокупації усі сайти Сумської об-
ласті отримали запас препарату (метадон, 
бупренорфін на 3 місяці). Отримують за- 
місну підтримувальну терапію 742 осіб, з 
них послугами психо-соціального супро-
воду охоплено 239 осіб на шести сайтах
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Охтирка Сумської області належить до міст, які най-
більш постраждали в результаті війни. З початком 
повномасштабних військових дій сайт замісної під-
тримувальної терапії в Охтирці продовжував працю-
вати. Більше того, коли бойові дії торкнулися самого 
міста — лікарі та соціальні працівники продовжи-
ли надавати послуги і підтримувати один одного та 
пацієнтів. 

Враховуючи той факт, яких руйнувань зазнало місто 
через російські обстріли та бомбардування, сама бу-
дівля сайту ЗПТ у Охтирці, на щастя, не постраж-
дала. Але під час повітряних тривог і обстрілів пра-
цівники спускалися в бомбосховище і часто там 
зустрічали своїх клієнтів.

У другій половині березня препарати ЗПТ у лі-
карні закінчилися. Більшість клієнтів удалося пере-
направити за метадоном до Полтави, адже не було 
можливості виїзду в бік Сум. Соціальні та медичні 
працівники Сумської обласної громадської організа-
ції «Клуб «Шанс» надавали клієнтам консультаційну 
та психологічну підтримку, скоординували їх із пол-
тавськими організаціями, медичними закладами та 
волонтерами, на зв’язку були 24/7. Організували міс-
ця для ночівлі в Полтаві. Для самих клієнтів це була 
досить складна задача, адже було важко виїхати з мі-
ста — багато водіїв не хотіли їхати, боялися обстрілів 
чи мінувань дороги. Із 34 пацієнтів ЗПТ лише вось-
меро не покидали Охтирку.

На сьогодні, препарати замісної терапії у місті вже 
є. Їх видають клієнтам за графіком. Соціальний пра-
цівник та медичний консультант «Клубу «Шанс» по-
стійно надають послуги клієнтам організації та під-
тримують з ними зв’язок, війна ще більше згуртувала 
людей.

Загалом, коли були активні бойові дії, людям в місті 
жилося дуже важко. У магазинах не було продуктів. 
Світло, газ, вода і опалення були відсутні майже у 
всьому населеному пункті. Люди ділилися залишка-
ми продуктів, а їжу готували на багатті. У одного клі-
єнта замісної терапії обстрілами пошкодило будинок 
— дах і фундамент. У інших клієнтів помешкання не 
постраждали.  Наразі у місті частково відновили во-
допостачання, ремонтують електромережі, намага-
ються стабілізувати постачання газу. На сьогодні, в 
клієнтів ЗПТ є потреби в забезпеченні продуктами 
та медикаментами. Це одні з найбільш нагальних по-
треб. 

У медиків і соціальних працівників є потреба в обі-
грівачах, адже наразі невідомо, чи вдасться полаго-
дити опалення до наступного сезону. Потрібні також 
електрогенератори на випадок аварійних ситуацій 
на кшталт тих, що відбувалися в лютому-березні 2022 
року.

ІСТОРІЯ З РЕГІОНУ Охтирка

Фото: censor.net
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Щоб підтримати нашу роботу з надання невідкладної допомоги, просимо вашої підтримки шляхом 
пожертвувань у будь-якій сумі на наступні рахунки:

Одержувач: Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
Код ЄДРПОУ: 26333816

UAH:
Назва банку: АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 
р/р: UA713006140000026009500198916, Призначення платежу: Благодійна допомога.

Реквізити для переказів в іноземній валюті
Beneficiary: ICF “Alliance for Public Health”
Address: 24 Bulvarno-Kudriavska St., 01601 Kyiv, Ukraine
Bank name: JSC “Credit Agricole Bank”, 
Bank address: 42/4, Pushkinska St., Kyiv – 01004, Ukraine
SWIFT code: AGRIUAUKXXX

USD:
Account number: UA073006140000026009500299105

Correspondent bank details for USD: Credit Agricole SA (France)
SWIFT: AGRIFRPP, account number: 20586620000

EUR:
Account number: UA063006140000026000500198937

Correspondent bank details for EUR: Credit Agricole SA (France)
SWIFT: AGRIFRPP, account number: 20586612000

GBP:
Account number: UA773006140000026008500198939

Correspondent bank details for GBP: Credit Agricole SA (France)
SWIFT code: AGRIFRPP, account number: 21185549000

Purpose of Payment: Donation.

РАЗОМ МИ СИЛЬНІ! 

МБФ «Альянс громадського здоров’я»
Контактна особа: Мирослава Андрущенко 
е-mail: andrushchenko@aph.org.ua
Тел. +38 (067) 232 4982 (також Viber, Telegram, WhatsApp)
www.aph.org.ua  FB: AlliancePublicHealth   
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