АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я:
відповідь на виклики, які спричинила агресія РФ в Україні

(Ситуаційний звіт №3, станом на 21.03.2022)

РЕЗЮМЕ
У даному звіті висвітлюється реагування Альянсу громадського здоров’я у ситуації російської
агресії. Ми не припиняємо свою роботу, але активно переформовуємо діяльність, аби
допомогти постраждалому населенню (в першу чергу, представниками уразливих груп) та
максимально сприяти безпеці персоналу Альянсу та партнерських НУО. Тому у даному звіті,
окрім загальних цифр, ми намагались показати численні особисті історії клієнтів, а також
цитати співробітників, які зараз працюють на місцях, щоб висвітлити ситуацію в Україні більш
персоніфіковано, показавши її очима простих людей.
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. Ключовими підходами є у даний момент є безпека
персоналу та клієнтів проєктів та збереження ключових сервісів, які допоможуть
бенефіціарам зберегти доступ до життєво важливого лікування (особливо
препарати ЗПТ та АРТ). Оперативно реагуючи на виклики часу, Альянс включив у свою
діяльність заходи, спрямовані на протидію агресії, включаючи закупівлю, організацію
та постачання гуманітарної допомоги.
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!
Цілодобово вони працюють,
доставляючи гуманітарні грузи з Західної України до Києва та сходу.
Всього було проведено чотири виїзди гуманітарного конвою Київ-Львів-Київ (7 машин,
орієнтовно 56 тони вантажу), три виїзди за маршрутом Київ-Луцьк-Київ (3 машини,
орієнтовно 18 тон вантажу). Гуманітарні вантажі доставляються на склад у Києві з подальшим
розвезенням по НУО, ТРО, лікарнях тощо. Окремо, поза складом, поставляються ліки та

гуманітарка до Броварів (центральна районна лікарня), Козелець та інші гарячі напрямки в
бік Чернігова.
Альянс не забуває також про потреби представників уразливих груп, які теж зараз критично
потребують гуманітарної допомоги. Гуманітарні вантажі були
доставлені до київських організацій «Конвіктус» та «Еней», а також
для потреб ЛЖВ у Київській області. Також робота багатьох
партнерських
організацій
переформатована
на
надання
гуманітарної допомоги. За погодженням з Альянсом, для
розвезення гуманітарних вантажів використовуються мобільні
амбулаторії, також завдяки перерозподілу коштів закупляються
гуманітарні вантажі. Партнерська організація «Соціальні ініціативи з
охорони праці та здоров'я», завдяки оперативному реагуванню
Альянсу та зміні цільового призначення наявних коштів і спрямування
їх на гуманітарну підтримку, зібрала нагальні потреби у забезпеченні
гуманітарних потреб та організовує закупівлі та відвантаження
необхідної продукції. Останні доставки були у місто Добропілля
Донецької області та для потреб Київського міського центру
соціальних служб.
ДОСТУП ДО ЛІКУВАННЯ
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 АРВтерапіій, 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
Станом на 18 березня 2022 р. відкрито 400 кейсів (охоплюють 420
осіб). З них*:
 АРТ/ВІЛ: 243 (в Україні -74, з-за кордону -169)
 ЗПТ: 166 (Україна -105, з-за кордону -61)
 Інші (туберкульоз, гепатит тощо) – 43
* деякі кейси можуть стосуватись декількох тем
Зразки роботи додатку:

ДОСТУП ДО АРТ
Кількість ЛЖВ у регіонах високого ризику

На територіях України, де відбувається вторгнення російських військ та ведуться бойові дії,
проживає 98 261 ЛЖВ, з них 59 543 приймають АРТ.
У більшості регіонів проєкти з прихильності до лікування продовжують працювати, у деяких
скорочені години роботи через комендантську годину. Втім з багатьма клієнтами втрачено
зв’язок, як і з окремими регіонами1. Продовжують роботу мобільні команди (МК). У більшості
регіонів діяльність зосереджена на забезпечення АРТ як пацієнтів, які проживають на
території регіонів, так і тих, хто прибуває під час евакуації.






1

Київ та Київська область: програмну діяльність відновлено частково. Спеціалістами
команди надаються послуги онлайн консультування в рамках компоненту СІРІ, а
також забезпечується доставка АРТ клієнтам проєкту. Наразі, втрачено зв'язок з
більшістю клієнтів, які проживали в Ірпіні, Бучі та Ворзелі (50 % всіх клієнтів). З
початку березня, завдяки команді 47 клієнтів проєкту отримали лікування. АРТ
доставляється клієнтам, які проживають в м. Бориспіль, а також тим, які виїхали в
Вінницьку область.
Чернігівська область: діяльність відновлено частково. Здебільшого командою
надаються послуги в онлайн режимі. Забезпечується доставка АРТ клієнтам до яких
можливо доїхати в межах області. Найближчими днями планується відновлення
тестування в м. Козелець. До війни команда на 100 % працювала в області.
Миколаївська область: діяльність відновлено частково. Команда по можливості
надає послуги асистованого тестування (піші маршрути), а також соціального
супроводу ВІЛ-позитивним клієнтам з метою призначення АРТ. Крім того, команда
консультує клієнтів онлайн та забезпечує доставку АРТ (13 клієнтів отримали АРТ). До
війни команда на 80 % працювала в області. На сьогоднішній день, послуги надаються
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виключно в рамках Миколаєва. Протягом березня 1 клієнту призначено АРТ та 1
клієнту призначено ЗПТ.
Дніпро та Дніпропетровська область:

Пошкоджений бомбардуванням офіс проєкту OCF в
Дніпрі

Робота команд по всіх компонентах
повністю
відновлена.
Спеціалісти
команди активно допомагають медичним
працівникам з доставкою лікування. З
початку березня, завдяки зусиллям
команди, 10 нових клієнтів отримали АРТ, 6 клієнтів переадресовано в програму ЗПТ, 2-м
клієнтам призначено доконтактну профілактику та 32-м клієнтам доставлено АРТ за
місцем їхнього знаходження.
 Кривий Ріг: Робота команди по всіх компонентах відновлена, спеціалісти команди
активно доставляють АРТ клієнтам проєкту. З
початку березня, завдяки зусиллям команди, 2 нових
клієнти отримали АРТ, 4 клієнти відновилися з
прийомом АРТ Організовано доставку АРТ для 18
клієнтів.
 Одеса та Одеська область: Робота команд по
всіх компонентах повністю відновлена Спеціалісти
активно доставляють АРТ клієнтам проєкту. З
початку березня, завдяки зусиллям команди, 18
нових клієнтів отримали АРТ, 6 клієнтам призначено
доконтактну профілактику та 136 клієнтам
доставлено АРТ за місцем їхнього знаходження.
 Донецька область (Костянтинівка): діяльність
відновлено
частково.
Надаються
послуги
Мобільна команда Кривого Рогу ні на
тестування,
консультування
та
соціального
день не переставала надавати допомогу
супроводу в Костянтинівці, Новогородівці, Бахмуті.
клієнтам проєкту, адже від цього
Доставлено АРТ 11 клієнтам).
залежить життя багатьох людей
 Черкаська область:
діяльність відновлено
частково.
Надаються
послуги
тестування,
консультування та соціального супроводу в Умані. До війни команда на 80 %
працювала в Кіровоградській області. На сьогоднішній день, діяльність в сусідній
області припинена
 Запорізька область
Діяльність відновлено частково. Команда по можливості
надає послуги асистованого тестування (піші маршрути), а також соціального
супроводу з метою призначення АРТ. Крім того, команда консультує клієнтів та

забезпечує доставку АРТ (7 клієнтів отримали АРТ). Послуги надаються виключно в
рамках міста Запоріжжя.
Зони гарячого конфлікту:
 Маріуполь: Із 7 спеціалістів команди на зв'язок вийшли
3 (координатор, соціальний працівник та водій). Водієм
мобільної команди повідомлено, що мобільна амбулаторія
повністю зруйнована і експлуатації не підлягає. Діяльність
проєкту повністю зупинено.
 Херсон: Незважаючи на те, що місто окуповане
російськими військами, команда проєкту надає послуги
соціального супроводу з метою призначення АРТ ВІЛпозитивним клієнтам, які виявлені в попередніх місяцях.
Cпеціалістами команди активно надаються послуги
онлайн консультування та індивідуальні зустрічі з
клієнтами. Більшості клієнтам у Херсоні доставляється
лікування – АРТ отримали 5 клієнтів.

Робота в Херсоні триває!

Партнерські організації Альянсу, що реалізують проєкт у регіонах, де російська агресія не
сягнула критичного рівня, допомагають людям з уразливих груп, які були вимушені покинути
окуповані території: організовують місця для тимчасового перебування та видачу там АРТ.
Історії з регіонів
Дніпропетровська область: два колишні клієнти проєкту, що стояли на диспансерному
обліку та отримували АРТ у м. Синельникове, не мали змоги отримати АРТ оскільки
знаходилися у Новій Каховці на момент початку військових дій в Україні. Оскільки терапія
закінчувалась, вони звернулись до свого соціального працівника у м. Синельникове з
проханням допомогти з отриманням препарату. Соціальному працівнику вдалося отримати
АРТ в ЛПЗ та переслати за допомогою послуг Нової Пошти препарати клієнтам терміном на
три місяці у Нову Каховку (Херсонська область). Клієнти дуже вдячні своєму соціальному
працівнику за постійну підтримку та допомогу навіть після закінчення участі у проєкті.

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.
Проєкти Альянсу із супроводу пацієнтів ЗПТ продовжують роботу у всіх регіонах (за
виключенням окупованих/частково окупованих території, та міст і містечок де йдуть
інтенсивні бойові дії).
 Фахівці сайтів ЗПТ у регіонах PEPFAR (де це можливо) отримують пряму фінансову
підтримку у рамках пацієнт-центрованого підходу.
 У всіх проєктах надається максимальна гуманітарна допомога, підтримка пацієнтів у
переїзді у інші регіони, а також доїзд лікарів на сайти.
 Альянс дозволив оперативно перерозподіляти бюджети проєктів, щоб надати
максимальну пріоритетну допомогу пацієнтам у забезпеченні їжею, ліками тощо. Такі
потреби постійно озвучуються із усіх регіонів
 Завдяки оперативній закупці ЦГЗ, Альянсом та 100% життя препаратів в Одесі, вже
здійснені поставки у Вінницю, Львів, Ужгород, Одеса (сайти у місті), Київську область.
Доставки в інші регіони заплановані найближчим часом та залежать від поточної
ситуації.




Альянс через усі свої інформаційні канали, використовуючи ресурси всіх проєктів,
постійно інформує про поточні зміни, накази МОЗ, контакти як в Україні, так і за
кордоном (щодо продовження отримання ЗПТ)
У всіх регіонах пацієнти отримують препарати на руки на 10-15-30 днів (залежить
від ситуації на місті та кількості препаратів)

Альянс постійно координує свою діяльність як із національними стейколдерами (ЦГЗ), так і
міжнародними (ВООЗ, СDC, ГФ та ін.). Опрацьовуються питання щодо можливостей
додаткової закупівлі препаратів ЗПТ за кошт міжнародних донорів для створення
можливостей забезпечення безперервності лікування для всіх пацієнтів, в тому числі тих,
що отримували лікування у приватному секторі
Планується трансформування діяльності напрямку РБФ (ГФ) , спільно з ЦГЗ розробляється
можливий
алгоритм прямого фінансування лікувальних закладів з огляду
на
недофінансування НЦЗУ, оперативно ЦГЗ відбувається збір інформації щодо можливого
недофінансування в регіонах та паралельно опрацьовується можливий формат договору для
такого фінансування. Загальна ситуація із кількістю пацієнтів, які знаходяться у регіонах де
йдуть бойові дії щодо потенційних ризиків переривання ЗПТ, та найвищих ризиків - без змін.

Історії з регіонів
Чернівці (Чернівецький благодійний фонд "Нова
сім'я"): Петро* прибув з до центру прийому переселенців
з Краматорська на четвертий день війни. Документів у нього
при собі не було, просто сказав, що є пацієнтом ЗПТ. Петра
зразу ж перенаправили до Чернівецького обласного
наркодиспансеру, де ним зразу почав опікуватись
соціальний працівник. Через те, що оформлення нових
документів займає певний час, пацієнту провели детокс, щоб
мінімізувати ризики для здоров’я. За два тижні були
оформлені нові документи і клієнт почав отримувати ЗПТ.
Зараз він далі, під супроводом соціального працівника,
займається покращенням здоров’я - звернувся до сімейного
лікаря, збирає довідки,
заплановано обстеження в
Чернівецькому протитуберкульозному диспансері.
Полтава (БО «Світло Надії»): До кейс-менеджерів організації звернулись два клієнти ЗПТ,
Олег та Василь, які виїхали з охопленої бойовими діями Охтирки до Хорола, з проханням
поставити на програму ЗПТ. Були вивчені поточні потреби чоловіків і надані відповідні
послуги - соціальний супровід до кабінету «Довіра» та рентген кабінету для проведення
досліджень, необхідних для переведення на сайт ЗПТ, емоційна підтримка, консультування,
зокрема, логістичного характеру – щодо проживання в Хоролі, місць розташування і графіків
роботи необхідних інстанцій. Олег і Василь проживали в Хоролі 2 доби, а потім за власним
бажання, при сприянні соціального працівника, переїхали Полтави де наразі проживають.
Поки що пацієнти закріплені за сайтом ЗПТ в Хоролі, оскільки отримали препарати на
декілька днів, в подальшому планується переведення до сайту ЗПТ в Полтаві.
Пацієнт програми ЗПТ в м. Гадяч, Андрій, 36 р. - колишній учасник АТО, по призову був
зачислений до лав ЗСУ та зараз знаходиться під Київ. Отримавши повістку чоловік звернувся
до соціального працівника з проханням сприяти в продовженні наданні йому препаратів ЗПТ
підчас його служби в ЗСУ. Результатом успішної роботи МДК (мед працівники та соціальний
працівник) та беручи до уваги наявну ситуацію військового стану й віддаленості служби
Андрія, знаходиться під м. Київ, чоловік продовжив отримувати препарати.
*імена пацієнтів змінені

ДОСТУП ДО ПОСЛУГ З ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ
Всі НУО - виконавці проєктів за фінансової підтримки ГФ – працюють, оперативно та
гнучко реагуючи на ситуацію у своєму регіоні. За період з 24.02.2022 по 17.03.2022
різними профілактичними послугами було охоплено 3 726 клієнти (подані дані з 22 регіонів
України (зокрема, 2 732 ЛВНІ, 152 СП, 245 ЧСЧ), з них 278 новий клієнтів.

Надання послуг майже зупинено в деяких регіонах, як-то Харкові, Сумах, Маріуполі,
Сєвєродонецьку, хоча соціальні працівники в цих містах намагаються хоча б засобами зв’язку
консультувати клієнтів, за можливості, допомагати в отриманні необхідних послуг
профілактики та препаратів. Деякі міста, незважаючи на складну воєнну ситуацію, все ж
ефективно працюють. Херсонський обласний благодійний фонд «Мангуст» повідомив, що
зараз є проблеми з доступом до АРТ в районах області, але хоробрі та віддані своїй справі
працівники НУО змогли здійснити доставку препаратів у два райони, розробляючи в складних
умовах безпечний маршрут.
Через вимушене переселення клієнтів проєктів до інших регіонів України, задля забезпечення
безперервності надаваних їм послуг, налагоджено переадресацію таких клієнтів до місцевої
організації. Для цього в кожній організації визначені контактні особи з числа надавачів
послуг, які консультують з питань актуальних сервісів, адрес їх отримання тощо.

Історії з регіонів
БО Благодійний фонд «Реабілітаційний центр
наркозалежних
«Захід
шанс»
(м.
ІваноФранківськ): «Зараз у скрутні для нашої країни часи
наша організація працює і надає послуги у звичному
режимі. Але особливу увагу ми приділяємо переселенцям
з постраждалих від війни регіонів. Ось лише декілька
прикладів. До організації звернулися двоє біженців,
представників ключових спільнот. Один із них хотів
отримати PrEP, а інший – АРТ, бо вони мали намір їхати в
гори, де на той час можна було знайти житло. Буквально
за декілька годин, завдяки оперативному супроводу
соціальних працівників і сприянню лікарів СНІД-центру

вони мали все необхідне, отримали консультації з усіх питань, що їх цікавили. Багато біженців
перенаправляють до нас з Харківщини, східних регіонів та Київщини. Ми супроводжуємо їх,
допомагаємо з документами, робимо тести на ВІЛ та гепатити. Люди отримують необхідні
перев’язочні матеріали (яких дуже бракує), інструментарій. Працюємо і вдень, і ввечері.
Телефон зараз – як гаряча лінія. Ми щиро дякуємо тим лікарям, які не зважаючи на
перевантаження, роблять все можливе, щоб пацієнти-переселенці, які звернулися за
допомого, не терпіли біль і психологічні навантаження, яких на їх долю дісталось немало.
ВБО "Конвіктус Україна": Через введення військового стану в країні до кейс-менеджера
звернулася Олена*. Вона була в розпачі, тому що не змогла вчасно отримати препарати АРТ,
оскільки проживає в Обухівському районі і стоїть на обліку в Київському обласному Центрі
СНІДу, до якого не було можливості дістатися. Терапії у жінки залишалось всього на декілька
днів. Соціальні працівники миттєво відреагували - зателефонували лікарю-інфекціоністу до
місцевого кабінету довіри - чи є можливість допомогти і чи є в наявності саме та схема, яка
потрібна Світлані. Лікар залюбки погодився допомогти і Олена вчасно і без перешкод
отримала АРВ-терапію.
*ім’я пацієнтки змінене

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА
Ми зіткнулися з пеклом війни, про яке абсолютна більшість з нас знала лише з книг та фільмів.
Страх, тривога, відчай, апатія, втрата сенсу — з такими почуттями багато людей
просинаються у своїх домівках та підвалах, в
тимчасових притулках по всій Україні. Проте вся
Україна і всі українці самовіддано борються з
рашистськими загарбниками, кожен на своєму
місці.




провина (від’їхав у безпеку),
сором (роблю мало).

Щоб допомогти нашим клієнтам пережити ці
страшні дні та віднайти втрачені опори, наші
психологи, психотерапевти, юристи та лікарі
продовжують
працювати
на
сайті
www.help24.org.ua
та
надають
консультаційну допомогу. Наразі, найчастіше
теми з якими звертаються наші клієнти та які
потребують вирішення є:

гострий стрес,

сильне відчуття тривоги, смутку,

страх смерті,

За період з 24 лютого 2022 року по 16 березня 2022 року всього адміністраторами сайту було
прийнято 110 звернень: із них отримано 25 запитів на консультації психологів, які
продовжують консультувати онлайн в умовах війни.
Альянс також «підставив плече» працівникам НУО, які зараз роблять все можливе і
неможливе в своїх містах для порятунку найуразливіших людей. На сайті дистанційної
супервізії: https://supervision.org.ua супервізори надають консультаційну допомогу. З 24
лютого по 16 березня надано 67 онлайн-консультацій. Супервізори працюють також в дуже
складних умовах: в оточених Сумах, під обстрілами в Миколаєві, під вій сирен в Черкасах,
Києві, Одесі, Чорноморську, Хмельницькому. Супервізори мужньо тримаються беручи на себе
великий потік емоцій, які переповнюють зараз наших колег.
Цитати супервізорів:








«Деякі супервізанти відчувають дуже багато люті, складно витримати цей потік

емоцій…»
«Провожу супервізії, відчуваю велику напругу, власну і супервізантів, але знаю, що
завжди можу звернутися по допомогу до колег»
«Коли після ейфорії відчула розгубленість, дуже вчасно потрапив на очі матеріал в
нашій групі на ФБ, зрозуміла, що таке відбувається не лише зі мною… Тепер можу
пояснити супервізантам динаміку їхніх станів»
«На якійсь час навіть забула про можливість проводити групові супервізії… Коли
зателефонувала в організацію, там дуже зраділи. Є багато запитів, в тому числі щодо
надання першої допомоги. Я, як лікар, можу бути корисною, дуже цьому рада»
«Проведення супервізій мене підтримує, вони нагадують мені, що життя
продовжується»
«Наші співробітники НУО неймовірні, вони працюють в надскладних умовах. Я рада,
що можу їх підтримати в супервізіях»

ТУБЕРКУЛЬОЗ.

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 – продовжується втрата зв'язку з клієнтами, збільшилася потреба у наданні
клієнтам допомоги психолога та юриста. Лікарі надають консультативні послуги дистанційно
телефоном, контроль за прийомом препараті здійснюється також через смс-нагадування.

У плановому порядку вдається проводити набір клієнтів тільки у Львівській,
Закарпатській, Одеській областях та частково у Волинській. В усіх проєктних регіонах
країни проблема із закупівлею продуктових наборів та сертифікатів, так як із сертифікатами
не мають змоги зараз працювати мережеві магазини, а клієнти часто обмежені у можливості
добратися до мережевих магазинів. Кількість продуктів обмежена, а у деяких областях навіть
пусті складські приміщення. В проєктних регіонах країни, які є зараз гарячими точками
бойових дій, наявні проблеми із зв’язком з клієнтами, з отриманням ПТП з тубслужби та
доставкою їх, особливо у райони області, проблема з відсутністю певних лікарських засобів у
аптечній мережі для лікування супутніх патологій у клієнтів проєкту.
Київська область: Зважаючи на військове положення в країні та комендантську годину,
реалізація проєкту ускладнена. Однією із основних проблем є організація та здійснення
контрольованого лікування на територіях вторгнення російських військ та окупації
(м.Бородянка, м.Ірпінь, м.Буча, м.Гостомель, Макарів та район), роботу тубкабінетів
припинено у зв'язку із бойовими діями на територіях та вимушеною евакуацією співробітників
та пацієнтів. Велика кількість пацієнтів перебували на контрольованому лікуванні (відео-ДОТ)
в ДОТ кабінеті Київський ОФПЦ. З 28.02.22 роботу ДОТ-кабінета припинено. Зв'язок із
деякими колегами та співробітниками проєкту втрачено. Зв'язок із пацієнтами нестабільний,
а з деякими втрачений взагалі. Враховуючи регулярні рекомендації керівництва країни
евакуюватися за межі Київської області, велика кількість пацієнтів – клієнтів проєкту покинула
територію з метою евакуації в інші регіони країни або за кордон. Доставка мотивації до хворих
теж є складною та ризикованою для життя співробітників: комендантська години і вимоги до
дотримання, присутність окупантів на території Київської області.
Дехто із відважних пацієнтів (лікування у підтримуючій фазі) з'явилися у військомати, та
вступили до загонів територіальної оборони.
Волинська область: Робота Волинської ОО ТЧХУ ускладнена великою кількість
переселенців – близько 15-17 тис. населення. Серед переселенців виявлено чотири клієнта
проєкту із інших регіонів. Їм надана допомога, але одноразова, так як клієнти виїхали.
Донецька область: З 01.03.2022 року втрачено зв'язок із Маріупольським відділенням
Донецької ОО ТЧХУ. До сьогоднішнього дня, навіть після декількох зелених коридорів, жоден
представник Маріупольського відділення не вийшов на зв'язок і не знайдений у списках
звільнених, при цьому одна із представників організації є інсулінозалежною. Ворожі обстріли
вже у самому м.Краматорськ. Не постраждав жоден представник організації, але робота щодо

надання допомоги клієнтам проєкту вкрай обмежена. Вирішуються тільки ті питання, які
можна проводити дистанційно.
Закарпатська область: Робота Закарпатського Червоного Хреста ускладнена великою
кількість переселенців – близько 50 тис. населення, а кордон в обидві сторони перетнуло
близько 10 тис. населення. Серед переселенців виявлено чотири клієнти проєкту із інших
регіонів. Їм одноразово надана допомога, так як усі вони виїхали до Польщі. В регіоні
проблема із продуктами. На сьогоднішній день організація змогла закупити лише 500
продуктових наборів і розвести їх в усі райони області. Таким чином, продуктовими наборами
частково забезпечені клієнти, які були взяті на супровід у січні та лютому 2022 року.
Львівська область: Львівська благодійна організація "Благодійне товариство
"Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" м. Львів" працює у штатному режимі.
Робота ускладнена лише великою кількістю переселенців. На сьогоднішній день організація
налагодила зв'язок і взяла на супровід чотири переселенця. Їм надана допомога у
максимально можливому обсязі.
Миколаївська область: немає доступу до більшості пацієнтів, які проживають поза
Миколаєвом, окрім телефонного зв’язку (але й він відсутній у деяких районах області).
Ускладнений доступ до протитуберкульозного диспансеру, який розташований біля
стратегічного мосту і більшість часу доби розведений. Таким чином, відсутня можливість
взяти ПТП у фтизіатричній службі і доставити їх клієнтам. Доставка ПТП та продуктових
наборів до хворих є складною та ризикованою для життя як співробітників організації, так і
самих клієнтів.
Одеська область: В громадській організації «Клуб взаємодопомоги «Життя плюс»
проблеми з придбанням продуктових сертифікатів, так як продуктові мережі зараз не готові
наразі працювати із сертифікатами. Проблеми із наповненням продуктових наборів, оскільки
складські приміщення пусті. Але усі клієнти попереджені, що як тільки постачальники
відновлять роботу, то вони зразу ж отримають продуктові набори чи сертифікати у повному
належному обсязі.
Херсонська область: Як і раніше, Херсон і більшість районів області окуповані, тому
залишаються такі проблеми, як відсутність можливості доставки ПТП та продуктів в райони
області, часто відсутній телефонний зв’язок з районами, окупанти відбирають телефони у
цивільного населення, тому брати телефони з собою і бути на зв’язку є ризиком для
представників НУО. У районах області проблема з доставкою ПТП. Ситуація погіршилася ще
й у зв’язку із тим, що представники Червоного Хреста обмежені можливістю добиратися до
робочих місць в офісі організації і до клієнтів, так як по місту Херсон курсує тільки два
тролейбуси і тільки із сьомої ранку до 16:30. Тролейбуси надзвичайно перевантажені.
Представники мають змогу надавати допомогу клієнтам проєкту тільки в межах м.Херсон і то
у вкрай обмежених можливостях.
«Війна у двох реченнях»: цитати від працівників НУО, які працюють у воєнних умовах.

Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста України:
- «Я постійно слідкую, щоб зі мною завжди були мої документи і щоб у мене завжди була
чиста голова».
- «Ви вчора нам не дзвонили. Ми подумали, що Ви за нас забули… Херсон – це Україна!».
- «Комплектуємо продуктові набори. Завтра спробуємо розвести клієнтам.»
Коментар: цитати з розмов 16.03.2022 року. Херсон окупований російськими військами. Але
ніхто не здається, навіть жартують 🙂
Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України:

- «Говорити не можу. Сьогодні стріляють цілий день. З п’ятої ранку. Поки всі живі. Але у
співробітниці під балконом снаряд вибив усі вікна у квартирі. Буду писати за можливості.
Бережи усіх нас Бог!»
- «Спокійно у Миколаєві не буває, але усі працівники живі!»
- «Усі наші працівники вже три тижні працюють без вихідних!»
Волинська обласна організація Товариства Червоного Хреста України:

- "Нічого, працюємо. Зі складами виникли проблеми. Потрошки шукаємо де можемо продукти.
Найбільша проблема з крупами та макаронами".
- "Багато переселенців, більше 15-17 тисяч. Є переселенці-клієнти проєкту транзитом до
Польщі їдуть"
- Вибачайте що не завжди можу взяти слухавку, бо дуже багато роботи, але ми готові ще
більше працювати, аби все нарешті закінчилося! Я вірю, що Перемога буде найближчим
часом!»
Громадська організація «Клуб взаємодопомоги «Життя плюс» (Одеса):

- «Наш військовий губернатор командував «Айдаром», тому в Одесі все спокійно!»
- «Все буде добре! ЗСУ з них фарш зроблять, але звісно шкода, якщо будуть лупити по місту…
Люблю нашу Одесу!»
- «Доброго ранку! Слава Україні! Сьогодні була красота вночі, тиша. Перший раз з початку
війни вночі Одесі жодного разу не було повітряної тривоги.... У Вас там тихо?... Ну все!
Тримаємося! Усе відбудуємо! Все є Україна!»
Донецька організація Товариства Червоного Хреста України:

- «З'явилася додаткова житлова площа, правда, під землею"
- «Виходимо на роботу, бо тут легше відволікаємось. Та й свята наша робота – допомагати
людям. Дякуємо за дзвінки та підтримку! Обіймаємо Вас!»
ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С
Для забезпечення продовження лікування ВГС триває евакуація ліків та лабораторних
розхідників в безпечне місце, також відбувається переформатування способу надання
лабораторних послуг через закриття мережі приватних лабораторій, які були контрактером
Альянсу в мирний час.

Історії з регіонів (БО «100% життя Черкаси»): Дві різні історії пацієнтів, на долю і
здоров’я яких вплинула війна, але які змогли найти допомогу та підтримку.

Олександру* – 39. 17 лютого 2022 року він отримав позитивний результат аналізу на гепатит
С. Соціальний працівник та лікар вмотивували його розпочати лікування – перший прийом
ліків був запланований на 9.00 24 лютого. На превеликий жаль, цей день став і днем початку
війни – розпочалося бомбардування України, Черкаси не стали винятком, поряд з містом
пролунали вибухи. У Ярослава, як і у багатьох громадян, змінилися плани на майбутнє,
моральний стан був пригнічений, думати про лікування не хотілося. Але, незважаючи на

війну, лікарі і соціальні працівники продовжували працювати. На протязі декількох тижнів,
соціальний працівник продовжував спілкуватися з Олесандром, мотивуючи його думати про
майбутнє, вірити в успіх країни і лікування. Нарешті, 17 березня Олександр розпочав
лікування.
Сергій приїхав до Черкас з окупованої території і звернувся за допомогою до обласного
Центру громадського здоров’я, оскільки нещодавно почав лікування АРТ, а також хворіє на
гепатит С. Чоловіку було надано соціальний супровід, завдяки якому він швидко пройшов
необхідні обстеження та почав лікування гепатиту С. В процесі спілкування з кейс
менеджером вияснилось, що чоловік військовий і, незважаючи на скрутні часи, є можливість
швидко надати допомогу, провести лікування щоб він зміг повернутись на службу до ЗСУ і
захищати нашу Державу!
* імена пацієнтів змінені

АДВОКАЦІЯ
Продовжує працювати Національна гаряча лінія з питань наркозалежності та ЗПТ! За
період з 01.03.2022 по 20.03.2022 надійшло 662 звернення (340 на телефон та 322 он-лайн):
 46% звернення від наркоспоживачів, які раніше були клієнтами приватних кабінетів,
з запитаннями де можна виписати рецепт та придбати препарати ЗПТ;
 29% звернення від біженців щодо контактів сайтів ЗПТ в Україні та за кордоном;
 34% щодо призупинення/переривання програм ЗПТ (тимчасово окуповані території,
затримка або неможливість чергової поставки/розвозки по регіону через порушені
процеси логістики препаратів);
 1% інші (ВІЛ/ТБ, питання щодо ковід та детоксикація).
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).
ІНФОРМУВАННЯ:
- Для оперативного інформування представників уразливих груп про доступ до послуг,
безпечну поведінку тощо, було переформатовано роботу національних періодичних
видань, які зараз готуються в онлайн-форматі як оперативні бюлетені.
- Оперативна інформація буде викладатись на Facebook сторінці Альянсу
(AlliancePublicHealth) під хештегом #ЗавждиНаПередовій.

***
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”
SWIFT code: AGRIUAUKXXX, Bank address: 42/4, Pushkinska St., Kyiv – 01004, Ukraine
USD (bank correspondent is compulsory):
Account number: UA073006140000026009500299105
Correspondent bank name: Credit Agricole SA (France)
SWIFT code: AGRIFRPP, Account Number: 20586620000
Correspondent bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France
EUR (bank correspondent is not compulsory):
Account number: UA063006140000026000500198937
Correspondent bank name: Credit Agricole S.A.
SWIFT code: AGRIFRPP, Acc. No.: 20586612000
Correspondent bank address: Paris, France
GBP (bank correspondent is prefferable):
Account number: UA773006140000026008500198939
Correspondent bank name: Credit Agricole SA (France)
SWIFT code: AGRIFRPP, Acc. No.: 21185549000
Correspondent bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France
Purpose of Payment: Donation.
Разом ми сильні!
МБФ «Альянс громадського здоров’я»

Контактна особа: Мирослава Андрущенко
е-mail: andrushchenko@aph.org.ua
Тел. (067) 232 4982
www.aph.org.ua FB: AlliancePublicHealth

