АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

СИТУАЦІЙНИЙ ЗВІТ
станом на 28.04.2022
Відповідь на виклики, які спричинила агресія РФ в Україні

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ
ОСОБИ І МІГРАНТИ
ПОПЕРЕДНІ ЗВІТИ
8.04.2022
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

понад

понад

покинули країну

переїхали у інші регіони країни

4,6 МЛН. ОСІБ

7 МЛН. ОСІБ

Ключовим підходом Альянсу є забезпечення безперервності лікування пацієнтів та отримання послуг клієнтами з числа уразливих груп.
Через війну в Україні понад 4,6 мільйона осіб покинуло країну, а понад 7
мільйонів переїхали у інші регіони країни. Серед них багато представників
ключових спільнот, які є особливо уразливими в умовах переселення, через
загрозу втратити доступ до послуг та лікування.
Більше третини всіх клієнтів програм зменшення шкоди, хто звертався за
послугами з профілактики в 2022, не отримували такі послуги з початку війни
(35% ЛВНІ, 45% СП, 58% ЧСЧ, 57% транс* людей). Це може бути пов’язано як
з масовим переміщенням представників уразливих груп, так і скороченням
діяльності в регіонах. У той же час ми спостерігаємо збільшення клієнтів у
центральній та західній частинах України, а також ріст попиту на послуги
зі зменшення шкоди та запит на задоволення виникаючих гуманітарних
потреб. Ми говоримо про десятки тисяч ВПО з числа ключових груп
населення, які планують продовжити отримання послуг.
За останніми оперативними даними, більше 600 пацієнтів ЗПТ за останніми оперативними даними були вимушені змінити місце свого перебування, більшість з них вже отримує лікування за місцем прибуття. Дані постійно
оновлюються, реальна їх кількість значно більша, оскільки більшість пацієнтів
перед виїздом отримали препарат на період до 30 днів. У той час такі регіони як Донецька, Луганська та Харківська, зазнали найбільших втрат клієнтів
ЗПТ, Львівська, Полтавська, Дніпропетровська та Закарпатська області відчули зростання навантаження на сайти, що вказує на напрямок руху клієнтів.
Орієнтовно 332 пацієнти з приватних клінік за попередніми даними,
зареєструвалось на державних сайтах ЗПТ за новими місцями проживання. Нема даних, скільки таких пацієнтів просто перервали лікування,
перейшовши на вживання вуличних наркотиків.
Є суттєвий ризик переривання лікування пацієнтами з ТБ/МРТБ, лише
4% з них виїхали на безпечні території, інші бояться переїзду і невизначеності.
Не менше 2 500 пацієнтів, якими опікуються проекти, які впроваджуються за підтримки Альянсу, мають доступ до препаратів АРТ, незважаючи
на переїзд в інші регіони та за кордон.
ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ АЛЬЯНСУ ТА ПАРТНЕРІВ:

ПІДТРИМАЙТЕ
РОБОТУ АЛЬЯНСУ
З НАДАННЯ
НЕВІДКЛАДНОЇ
ДОПОМОГИ

Сприяння забезпеченню безперервності лікування та надання послуг для
переселенців та пацієнтів, які залишаються на місцях з числа представників
ключових груп.
Допомога клієнтам, які прибувають в міста України транзитом, і потребують
допомоги з лікуванням та інформацію про виїзд за кордон.
Допомога пацієнтам за кордоном, щодо доступу до лікування ЗПТ, АРТ,
гепатитів, соціальних послуг.

ОГЛЯД СИТУАЦІЇ

Війна в Україні спричинила
найбільшу міграційну кризу у
світі, яка продовжує швидко
зростати. За даними Управління
Верховного комісара ООН у
справах біженців, з 24.02.2022
року 4,656,509 осіб покинуло
країну (станом на 12.04.2022,
в основному жінки та діти) і
щонайменше 7,1 мільйона людей
є внутрішньо переміщеними
особами.

представників уразливих груп
несе у собі додаткові ризики
(обмеження доступу доступ до
лікування, соціального супроводу,
консультування, профілактичних
послуг тощо), допомога таким
особам є одним з важливих
напрямків діяльності Альянсу, як
і вивчення загальних тенденцій,
які допоможуть у подальшому
формувати ефективні програми,
спрямовані на уразливі спільноти.

Клієнти програм, які впроваджує
Альянс
також
часто
стали
внутрішньо
переміщеними
особами
чи
змушені
були
залишити
країну.
Оскільки
зміна місця проживання для

Даний
звіт
містить
огляд
за
основними
напрямками
діяльності Альянсу, в основному –
через приватні історії звичайних
людей, яким була надана життєво
необхідна допомога.

aph.org.ua

ВІЙНА В УКРАЇНІ
СПРИЧИНИЛА
НАЙБІЛЬШУ
МІГРАЦІЙНУ
КРИЗУ У СВІТІ
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ДОСТУП ДО ЛІКУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ
Новий сервіс #HelpNOW допомагає у отриманні доступу
до АРТ, протитуберкульозних препаратів, лікування
гепатиту та замісної терапії.
Неурядові українські, регіональні, міжнародні організації
у співпраці з державними установами в Україні
організували екстрений сервіс для допомоги українцям
з доступом до лікування ВІЛ, ТБ, гепатиту в Україні і по
всьому світу.

ДОПОМОГА, ЯКУ НАДАЄ СЕРВІС #HelpNOW:

Підтримка та
координація
у отриманні
доступу до АРВтерапії, замісної
терапії, протитуберкульозного
лікування
та лікування
гепатиту.

Підтримка та
координація
у отриманні
психологічної
допомоги.

Підтримка
в отриманні
онлайн втрачених
медичних
призначень
щодо лікування
ВІЛ.

АНАЛІЗ РОБОТИ СЕРВІСУ
АРТ

ЗТ

Запити з-за кордону

ТБ

Гепатит

Психологічна
допомога

386
звернень

172
звернень

22
звернень

23
звернень

19
звернень

Німеччина – 136
Польша – 106
Італія – 17
Чехія – 15
Болгарія – 15

Польша – 54
Німеччина – 52
Чехія – 10
Іспанія – 10
Італія – 7

Німеччина – 10
Польша – 5
Ірландія – 2

Німеччина - 8
Польща – 7
Словаччина – 3

Польша – 6
Німеччина – 5

143
звернень

8
звернень

31
звернень

8
звернень

Запити з України

113
звернень

aph.org.ua
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ОСОБИСТА ІСТОРІЯ

«З моменту звернення
до HelpNow до терапії
на руках – тиждень!»
Катерина* з Кривого Рогу, зараз
живе та шукає роботу в Польщі.
У місті N опинилася у середині
березня – до останнього не
хотіла залишати рідну домівку.
Але коли російські війська
підійшли впритул до Кривого
Рогу, а над самим містом
почали літати винищувачі,
страх за дитину взяв угору, і
вона наважилася. 16 березня
доїхала до Львова, потім сіла
на електричку до Пшемишля.
У травні два роки, як дівчина
приймає терапію, і на момент
приїзду в іншу країну АРТ у неї на
руках залишалося до середини
квітня – Катерині пощастило, перед
самим від’їздом настав час забрати
черговий курс на місяць. Однак
що далі і хто зможе допомогти з
ліками, адже жодних медичних
виписок із собою не було? Питання
залишалося відкритим.
«У Криворізькому центрі СНІДу є
соціальні працівники, за якими
закріплено клієнтів. Я написала
своєму – Олександру*, описала всю
ситуацію, запитала, що робити. Він
сказав, що постарається допомогти
і буквально того ж дня передав
посилання на сторінку Facebook
про сервіс #HelpNow. Спочатку
я заповнила Google форму і ще
написала в особисті повідомлення
на Facebook - там мені швидко
відповіли, скинули документ з
інформацією по країнах, куди можна
звернутися у разі, якщо потрібна
АРТ. Я знайшла найближче собі
місто – Хожув і поїхала.»
Катерина зізнається, що не
дзвонила до клініки перед виїздом,
бо не знає польської та побоялася,
що її не зрозуміють. Приїхавши
рано-вранці, вона підійшла на

вході до охоронця і прочитала йому
інформацію з переданого файлу.
Чоловік одразу показав, куди їй
треба. Почекавши в невеликій
черзі на реєстратурі, дівчина
«ламаною» польською спробувала
пояснити суть свого візиту. Її дуже
доброзичливо зустріли, уважно
вислухали та підтвердили – так,
вона за адресою. Дівчині дуже
швидко завели медичну картку
та провели до лікаря. Він уважно
оглянув її, зважив, перевірив
лімфовузли, детально розпитав,
як давно приймає терапію, чи є
хронічні хвороби, якісь скарги.
Катерина захопила з собою
ліки – лікар сказав, що таких
у Польщі немає, але доступні
аналоги і вони взаємозамінні.
Говорив польською повільно і
постійно перепитував, чи все
дівчина розуміє. Навіть намагався
російською підібрати слова, якщо
бачив, що ні. Наприкінці прийому
призначив на липень обстеження
крові, видав терапію на місяць
та призначив дату наступного
приїзду за АРТ.
«Що цікаво – у медичній карті
клієнта записують не ім’я та
прізвище, а надають код. На жодній
я не побачила імені. Код треба
берегти і називати при черговому
відвідуванні лише його. До речі,
при заповненні картки клієнта
можна вказати довірену особу/
осіб, хто може приїхати за терапією
замість людини у призначену дату.
Це дуже зручно, особливо якщо
живеш далеко або влаштовуєшся
на роботу і з графіком ще не
зрозуміло. Мені, на жаль, вказати
нема кого, але думаю, для інших
українців це важливо знати. І
хочу сказати спасибі: з моменту
звернення до HelpNow до терапії
на руках – тиждень!»
aph.org.ua

«Нерви здали.
Зібрали речі,
що могли
взяти та
залишили
Харків»
Ігор* із міста-героя Харкова,
зараз у польському місті
Лодзь. На безкоштовній
програмі ЗПТ «Благо» стояв
вдома з 2016-го року. Але з
24 лютого його життя, як і
всіх українців, змінилося
раптово. Ні він, ні його
родина не хотіли їхати з
рідного міста, але почалися
вибухи, будинок хитався.
Нерви здали, за кілька годин
сім’я зібрала речі, що могла
взяти с собою і покинула
Харків. Курс був обраний на
Польщу, бо там виявились
знайомі,
що
обіцяли
допомогти
влаштуватись.
Після прибуття до Лодзь,
Ігор зрозумів, що терапії
залишається мало і потрібно
шукати допомоги.
Про
#HelpNow
підказали
знайомі – передали посилання
на пост у Фейсбуці, Ігор
написав на пошту сервісу.
Після
звернення
швидко
надійшла
відповідь,
куди
треба поїхати і він вирушив за
вказаною адресою. Знайшов
все. «Прийняли мене там дуже
добре. Лікарі добрі, позитивні,
привітні. На момент приїзду
мені було погано. Я провів там
півгодини, дали препарат і
стало краще. Єдина проблема
- незнання польської мови ...
було важко з ними розмовляти,
а так пройшло все добре. Тепер
я стою на програмі тут й дякую
вам усім за допомогу!»

* імена змінені
* names have been changed
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ЗАМІСНА ПІДТРИМУВАЛЬНА ТЕРАПІЯ
ОСНОВНИМИ ВИКЛИКАМИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗПТ В УКРАЇНІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ:
Загроза життю людей, які опинилися на окупованих територіях та на
територіях, де ведуться активні бойові дії.
Гуманітарна криза.
Загроза закриття сайтів ЗПТ через військові дії, руйнування та захоплення
територій.
Обмеження доступу до препаратів у зв’язку з неможливістю здійснення
поставок в певні регіони.
Збільшений попит на препарати на державних сайтах ЗПТ у зв’язку з
масовими зверненнями пацієнтів з приватних клінік, через відсутність
препаратів в мережі аптек.
Вимушене переміщення пацієнтів ЗПТ, медичного персоналу, фахівців
проекту ЗПТ, які надають послуги ПСС, втрата зв’язку з пацієнтами ЗПТ.

всього
пацієнтів ЗПТ

17 210
внутрішньо
переміщених
пацієнтів ЗПТ

576

зареєструвались
за новим місцем
проживання

332

Станом на 12.04.2022 зафіксовано орієнтовно (всього пацієнтів ЗПТ – 17 210) 576
внутрішньо переміщених пацієнтів ЗПТ, також на державних сайтах за новими
місцями проживання зареєструвалось приблизно 332 пацієнти приватних клінік. Ситуація змінюється кожного дня.

aph.org.ua
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СИТУАЦІЯ В ОКРЕМИХ РЕГІОНАХ:
Луганська область:
з початку воєнних дій в область було
переміщено 42 ВПО, але наприкінці
березня – на початку квітня зв’язок із
сайтами втрачено. На початку квітня
на сайті в Севєродонецьку препарати
мали видати пацієнтам на 30 днів, у
Сватово - на 10 днів, але за останніми
даними, сайт опломбовано і він
не працює. Сайт в Рубіжному
зруйновано, а з Лисичанськом немає
зв’язку. У регіоні проводиться масова
евакуація.
Донецька область:
на даний момент в області працює
лише 1 сайт з 7 - КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Краматорської міської ради,
на якому продовжують отримувати
замісну терапію біля 60 пацієнтів.
Частина пацієнтів з сайту КНМ «Медичний центр профілактики та лікування залежності м. Краматорськ»
12-14 квітня отримали препарати у
Костянтинівці, Бахмуті, та Слов’янську. Наступна видача препаратів
ЗПТ планується у м. Костянтинівка
21-22 квітня. Частина пацієнтів з Донецького регіону вже евакуювалась
у інші регіони але залишається частина пацієнтів, яка відмовляється
залишати свої міста по при прохання соціальних працівників, сподіваючись на те, що воєнні дії скоро припиняться.
Запорізька область:
сайт у Мелітополі закритий через
російську окупацію, препарат було
видано пацієнтам на 1 місяць (до 9
квітня), всі вони отримали медичні
виписки та рекомендації виїхати та
продовжити ЗПТ на інших сайтах
Запорізької області. Однак переїзд
до Запоріжжя є небезпечним та пацієнти бояться їхати по лінії фронту.

ЧЕРЕЗ РОСІЙСЬКУ ОКУПАЦІЮ
САЙТИ В ДОНЕЦЬКІЙ,
ЛУГАНСЬКІЙ І ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТЯХ ЗАКРИТІ
АБО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ

ІСТОРІЯ З РЕГІОНУ

Досвід БФ «Парус» (Харків)
Фото: пацієнти ЗПТ біля медичного центру «Альтернатива»

Співробітники БФ «Парус»
спільно з приватним медичним центром «Альтернатива» знайшли можливість
забезпечувати препаратами ЗПТ не лише пацієнтів з
Харкова (за погодженням з
ЦГЗ, приватний центр прийняв пацієнтів з державних
сайтів), а й з сайтів області
та інших регіонів, охоплених
війною.
Харківський медичний центр
«Альтернатива» взяв на себе
відповідальність за надання
лікування пацієнтам, що отримують ЗПТ за державний кошт.
МОЗ перерозподілив ліки, і

тепер, 433 пацієнтів з Харкова
та міст області (яким вдалося
дістатися до Харкова), продовжили отримувати лікування.
А соціальні працівники БО
«ХБФ «Парус» продовжують
допомагати наркозалежним
людям. На жаль, станом натепер, препарати для пацієнтів
недержавної програми закінчуються. Але працівники фонду та клініки надають підтримку пацієнтам, які виїжджають
з Харкова, аби вони не переривали лікування – надаються
відповідні виписки, допомога
з документами, гуманітарна
допомога.

ОСЬ ДВІ ІСТОРІЇ ХАРКІВ’ЯН, ПАЦІЄНТІВ ЗПТ,
ЯКІ ПОКИНУЛИ СВОЇ ДОМІВКИ І ВИЇХАЛИ В ІНШІ МІСЦЯ.
Переховуючись від війни,
Ігор* виїхав із Харкова з дружиною та двома маленькими дітьми, адже у місті стало
зовсім небезпечно для дітей.
Напередодні, отримав препарати ЗПТ. Родина вирішила
залишатися в Україні, тому
переїхали до Полтави, місцеві мешканці дали прихисток.
Оскільки пацієнт мав при собі
всі необхідні виписки і лист
призначення, на новому місті
йому дали препарат на 15 діб.
Наразі Ігор знаходиться в пошуку роботи.
Оксана*, пацієнтка ЗПТ, на
лікуванні вже декілька років,
була закріплена за сайтом Обласного центру профілактики
і боротьби зі СНІДом. 19 березня виїхала з Харкова з двома малолітніми дітьми, щоб
не наражати їх на небезпеку.
Препарати ЗПТ на початку березня вона змогла отримати
aph.org.ua

терміном на 30 днів в МЦ «Альтернатива», який перебрав на
себе забезпечення пацієнтів
ЗПТ. Лікар-нарколог оформив
виписку та лист призначення.
Була надана інформаційна допомога щодо перетину кордону. З наданими документами
та закордонним і українським
паспортом, перетнувши кордон за допомогою волонтерів,
потрапила до Чехії. Розмістили їх у конгрес-центрі (хостел), безкоштовно, терміном
на місяць. І на теперішній час
Світлана також має допомогу
волонтерів. В центрі допомоги українцям можна отримати
безкоштовне харчування, отримати речі для себе і дітей.
Але, звісно, стикається з побутовими труднощами. В Чехії влаштувалася на лікування
ЗПТ і з 7 квітня продовжить лікування.
* імена пацієнтів змінені
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ДОСТУП ДО АРТ
Продовжують роботу мобільні команди (МК) проекту MCF. У більшості регіонів діяльність зосереджена
на забезпечення АРТ як пацієнтів, які проживають на території регіонів, так і тих, хто прибуває під час
евакуації. Фахівці проекту намагаються тримати зв’язок з усіма пацієнтами для забезпечення
безперервності лікування.
За компонентом «Розширення доступу до послуг з лікування ВІЛ», що підтримується CDC у
рамках проєкту «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом
диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення
потенціалу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної інформації в Україні»:
КИЇВ:

9%

клієнтів
виїхало

виїхало 22 клієнти, приблизно 9% від загальної кількості тих, які
отримували послуги в рамках проекту (але з 40% клієнтів зв’язок
втрачено). Нові локації: Дніпро, Рівне, Львів, Івано-Франківськ,
Польща, Словаччина, Франція. Команда проекту координує
отримання АРТ в Україні та за кордоном, відправляє поштою
посилки з АРТ, допомагає з пошуком житла в Україні.

КИЇВСЬКА
ОБЛАСТЬ:
клієнтів
виїхало

виїхало 16 клієнтів (10 % від загальної кількості), але 40% не виходять
на зв’язок. Більшість виїхали у інші міста України (Вінниця, Рівне,
Львів, Івано-Франківськ, Житомир), а також у Польщу та Німеччину.
Команда проекту координує отримання АРТ в Україні та за
кордоном.

МИКОЛАЇВСЬКА
ОБЛАСТЬ:
клієнт
виїхав

1 клієнт виїхав до Польщі. Команда проекту координує отримання
АРТ за кордоном.

ЗАПОРІЗЬКА
ОБЛАСТЬ:
клієнти
виїхало

виїхало 3 клієнти (Дніпро та Польща). Команда проекту координує
отримання АРТ в Україні та за кордоном.

ДНІПРО:
клієнтів
виїхало

28 клієнтів виїхали в інші населені пункти України. Команда
проекту відправляє їм препарати АРТ поштою.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ:
клієнт
виїхав

виїхав 21 клієнт (по Україні препарати висилаються поштою,
надається допомога в отриманні препарату за кордоном)

КРИВИЙ РІГ:
клієнтів
виїхало

20 клієнтів виїхали у Львів чи Польщу. Команда проекту координує
отримання АРТ в Україні та за кордоном.

КОСТЯНТИНІВКА,
Донецька область:
клієнти
виїхало

3 пацієнти знаходяться за кордоном (Чехія, Польща, Росія), 1 – у
Харкові. Команда проекту координує отримання АРТ за кордоном.

МАРІУПОЛЬ:
клієнтів
виїхало

виїхало 9 клієнтів (4 за кордоном, 5 в Україні), всім пацієнтам надана
допомога із отриманням АРТ на півроку.

ЧЕРКАСЬКА
ОБЛАСТЬ:
клієнт
виїхав

1 клієнт виїхав до Польщі, надана допомога із отриманням АРТ на
три місяці.

ЧЕРНІГІВСЬКА
ОБЛАСТЬ:
клієнт
виїхав

1 клієнт виїхав за кордон, 4 служать в ЗСУ. Команда проекту проводить координацію отримання АРТ в Польщі, та забезпечила
передачу АРТ клієнтам в ЗСУ

10%
1

3

28
21

20
3

9
1
1
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ:
ВПО
звернулось

259

для отримання медичної допомоги (отримання АРТ, консультації
лікаря-інфекціоніста, виписки з медичної документації) звернулися
259 пацієнтів-переселенців ( Київ - 18 осіб, Київська область - 61
особа, Донецька область - 97 осіб, Луганська область - 20 осіб,
Харківська область - 34 особи, Херсонська область - 11 осіб). Пацієнти
з регіону, які змушені були виїхати за кордон, отримали інформацію,
де можна отримати препарати за кордоном

ПРОБЛЕМНА ЗОНА: не всі переселенці мають змогу доїхати до необхідного закладу, бояться
розголошення статусу, звільнення з роботи та депортації. За можливості, таким пацієнтам
надсилаються препарати Укрпоштою за кошти пацієнта.

ІСТОРІЯ З РЕГІОНУ:

ГО «Дорога Життя Дніпро»

Через масове прибуття переселенців роботи кейс-менеджерів
додалося, адже треба кожному
клієнту надати супровід, допомогу у здаванні аналізів, постановці
на диспансерний облік. Ось тільки деякі історії пацієнтів:
Олена*, 62 роки, отримує АРТ:
вирішила виїхати до дочки в Туреччину, адже її житло отримало
суттєві пошкодження після бомбардування. Соціальний працівник супроводив жінку на залізничний вокзал для евакуації потягом
до Чопа, потім допоміг організувати її переїзд до Румунії, звідки
клієнтка самостійно вилетіла до
Туреччини, де зустрілась зі своєю
дочкою. Завдяки підтримці організації, Олена отримала препарати
АРТ на два місяці та всі необхідні
медичні документи з кабінету «Довіра». Зараз вирішується питання, як оптимальніше отримувати
препарати – чи з України за допомогою поштових надходжень від
соціальних робітників, або зареє-

ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСТЬ:
ВПО
звернулось

76

струватись за місцем мешкання у
Туреччині та отримувати АРТ там.
Регіна*, 31 рік, має восьмимісячну
дитину, до 2017 року проживала у
Макіївці (Донецька область), але
через небажання жити в окупації
переїхала до Харкова. З початком
бойових дій, довелося вдруге покидати дім – знайомий порадив
звернулась до організації в Дніпрі
з проханням про допомогу. За допомогою волонтерів вдалося перевези жінку з дитиною до Дніпра,
де знайдено безкоштовне житло,
організовано консультування з
питання відновлення документів,
які втратила при бомбардуванні
її житла та диспансерний нагляд
у ЛПЗ Дніпра (для жінки та дитини). Зараз Регіна поки у Дніпрі, але
соціальні працівники надали їй
інформацію про можливі варіанти
подальшої евакуації до Європи.

на. Коли почались бойові дії, вони
не змогли виїхати до Дніпра. Клієнти зателефонували кейс-менеджерці з проханням допомогти з
отриманням АРТ у кабінеті «Довіра» Дніпра. Кейс-менеджерка отримала терапію, зателефонувала
на «Нову пошту» Херсона щодо
можливості пересилання ліків з
Дніпра до Херсону. Отримавши
позитивну відповідь, 27.02.2022
відправила терапію своїм клієнтам. За згодою клієнтів, кейс-менеджерка вийшла на зв’язок з
інфекціоністом з Херсону щодо забезпечення нагляду своїх клієнтів
за місцем їх тимчасового проживання. Було відправлено всю необхідну документацію для взяття
цих пацієнтів під нагляд у Херсоні.
Також, клієнтів було поінформовано про застосунок «HELPnow» та
можливість евакуації до більш безпечних місць.

Два клієнти-ЧСЧ, Олег* (35 років)
та Олександр* (37 років), ще до
початку війни поїхали до Херсо-

*Імена пацієнтів змінені

за допомогою звернулось 76 ВПО, які отримують АРТ. Вони
отримали доступ до препаратів, а також інші послуги, які внутрішнім
переселенцям надає БФ «Світло надії» (шелтер, гуманітарна
допомога тощо). Всіх клієнти які планували виїзд за кордон
соціальні працівники інформують про можливості й відповідні
ресурси, які сприяють в отриманні препаратів (АРТ, ЗПТ, ТБ) тощо
для продовження лікування, зокрема, про ресурс #HelpNOW.
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ:
ВПО
звернулось

137

У березні за медичною допомогою звернулося 137 внутрішньо
переміщених ВІЛ-позитивних осіб, з них 45 осіб взяті на диспансерний
облік, а 92 - отримали АРТ без взяття на диспансерний облік

ОСОБИСТА ІСТОРІЯ:

словами
пацієнтки
«Я - Аліна*, мені 50, одеситка.
З 2000 року і до початку війни
я отримувала лікування та
спостерігалася
в
Кабінеті
Довіри Одеського обласного
центру
соціально
значущих
захворювань, як жінка, яка живе
з ВІЛ. ВІЛ статус у мене було
виявлено в Одеському обласному
пологовому будинку, коли я
народила доньку. 7 березня 2022
року я була змушена покинути
Україну через війну. Прийняти
це рішення було для мене не
просто, але незадовго до війни
завагітніла моя дочка Саша, яка
теж стоїть на обліку в Кабінеті
Довіри від народження і отримує
лікування. Рятуючись від війни, ми
переїхали до Чехії, до міста Брно.
З виписками з наших медичних
карток, отриманих в Одесі, ми
успішно стали на облік у клініку,
в якій отримали консультації,
нас додатково обстежили
медичний огляд був ретельним
аж до ЕКГ та УЗД усіх органів.
І через тиждень, коли були
готові всі результати, нами були
отримані препарати АРТ. Мені
дали рецепти для придбання
додаткових
препаратів
через брак заліза та вітаміну
Д,
додаткові
рекомендації
щодо необхідної консультація
ендокринолога.
Доньку
поставили на облік у гінеколога
для спостереження вагітності.
Все, що у нас відбувається, ми
обговорюємо з лікарем, у якого
спостерігалися в Одесі. Дякую, що
нам приділяють час та орієнтують
для подальшого лікування тут.
Дуже сподіваємось і молимося
на якнайшвидше закінчення
війни на території України, щоб
повернутися додому»
* ім’я пацієнтки змінене
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ЗАПОРІЗЬКА
ОБЛАСТЬ:
ВПО
прийняли

Прийнято 147 нових клієнтів-переселенців, більшість з них
отримали лікування і поїхали далі, 22 особи взято на диспансерний
облік у Запоріжжі. Якщо пацієнт виїжджає за кордон, за можливості,
йому видається терапія на тривалий термін, а також контакти для
отримання АРТ за кордоном в подальшому, після приїзду в іншу
країну, пацієнти тримають зв’язок з кейс менеджером по вайберу,
аби ті були в курсі, чи є можливість продовжувати лікування.

ЧЕРКАСЬКА
ОБЛАСТЬ:
ВПО
прийняли

В області отримали АРТ 145 осіб з числа внутрішньо переміщених
осіб. Переважна більшість з них виїхала з Київської області та
Києва. Для продовження ефективного лікування, фахівці центру
намагаються зберегти раніше призначені схеми лікування
переселенців та забезпечити препаратами сайти АРТ області.

147

145

ТУБЕРКУЛЬОЗ
ІНФОРМАЦІЯ ЗА НАПРЯМКОМ
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ПАЦІЄНТІВ З ТБ/МРТБ»
Проєкт Альянса з медико-соціального супроводу пацієнтів з
туберкульозом впроваджується у восьми областях України:
Волинській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській,
Миколаївській, Одеській та Херсонській. Від активних бойових
дій найбільш постраждалими
є три регіони проєкту – Донецький, Київський та Миколаївський. В Херсонській області
щодо переселенців склалася
унікальна ситуація, так як якщо
клієнти проєкту і хотіли б виїха-

ти за межі регіону, вони не мають такої можливості з-за окупації, а тепер і активних бойових
дій у Херсонській області. Усього переважно із цих постраждалих регіонів виїхали 134 клієнти.
Це становить близько 4% від
усіх клієнтів проєкту, які знаходилися на супроводі до початку
війни. Такий низький відсоток
переселенців напрямку МПСС
пояснюється тим, що цільовою
групою проєкту є соціально незахищені верстви населення.
Відчуваючи страх перед неви-

ОСОБИСТА ІСТОРІЯ:
62-річний пан В’ячеслав, з Краматорська Донецької області,
через військові дії став вимушеним переселенцем і тепер
проживає у Львові.
Із задишкою він потрапив до
Львівського регіонального фтизіо-пульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного
центру (Центр легеневого здоров’я), де під керівництвом лікуючого лікаря Христини Степанівни Петровської пацієнту була
надана необхідна допомога.
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значеністю під час евакуації, клієнти просто відмовлялися від
переїзду. Страх посилювався
тим, що пацієнти втратили роботу, навіть тимчасову, а у клієнтів, які працювали на сезонних
польових роботах, закінчилися гроші, а сезонні роботи так і
не розпочалися. Як наслідок, в
регіонах, де велися та ведуться дотепер активні бойові дії та
триває окупація, виявляються
навіть загиблі клієнти проєкту.

Також лікар провела оцінку потреб хворого, на підставі якої
В’ячеслав був скерований на
медико-психосоціальний
супровід, що реалізовується в області БО «БТ» Мережа» м. Львів»
в рамках проєкту «Альянсу громадського здоров’я».
Наразі чоловік перебуває під
супроводом соціального працівника організації Жаннети
Матвейко та отримує всю необхідну допомогу. Його забезпечено консультуванням, допомогою з продуктів харчування та
одягу, а також запропоновано,
за потреби, отримати допомогу
психолога та юриста.
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Клієнтам, які перетинали кордон України, було
надано інформацію про сервіс #HelpNOW щодо
отримання ліків з ВІЛ, ЗПТ, ТБ та психологічної
підтримки по всьому світу. Є клієнти-переселенці,

які перетнули кордон з певним запасом ПТП, але
в подальшому потребують оформлення певних
документів з метою безкоштовного отримання
ПТП за місцем сталого перебування.

ПАЦІЄНТ-ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ МПСС враховує усі потреби та ризики роботи
з клієнтами, в тому числі, ВПО. Всі проблемні питання, що виникали, вирішувались НУО
в робочому порядку.

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
КЛІЄНТІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ Є:

НУО СТИКАЛИСЯ
ІЗ НАСТУПНИМИ РИЗИКАМИ:

тимчасове житло,

продуктових наборів потребували не
лише пацієнти з ТБ, які є клієнтами
проєкту, але й члени їх сімей;

ліки для лікування супутніх патологій (не
ПТП),

своєчасне виявлення клієнтів, які
прибували в регіон;

одяг, постільна білизна, предмети гігієни,
робота/підробіток.

додаткове навантаження в роботі на
соціальних працівників функціями, які не
були раніше передбачені.

Забезпечення ПТП клієнтів-переселенців
здійснювали регіональні протитуберкульозні
заклади, в тому числі, за підтримки НУО. Так
ПТП доставлялися клієнтам проєкту силами
НУО чи за оплату доставки Новою Поштою.

Альянс виділив додаткові кошти кожній НУО для забезпечення
індивідуальних потреб клієнтів з урахуванням певних станів,
у яких знаходяться кожен регіон окремо (окупація/активні
військові дії/звільнення).
Наразі у Миколаївській області за підтримки МОО ТЧХУ створено
5 центрів для ВПО, які готові прийняти клієнтів-переселенців з
інших областей.

ПЕРСПЕКТИВА РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЙ З
КЛІЄНТАМИ З ЧИСЛА ВПО:
Тубслужби областей повідомлені про те, що
усі пацієнти із числа ВПО, що прибули і будуть
ще прибувати до проектних областей Альянсу,
будуть взяті НУО на медико-психосоціальний
супровід та усім клієнтам-ВПО на постійній
основі буде надаватися необхідна допомога у
повному обсязі.

61

клієнт
поза
зв’язком

Миколаївська область
створено

5

центрів
для ВПО

З 61 клієнтом втрачено зв’язок. В основному,
це клієнти, які знаходилися чи знаходяться у
зоні окупації чи активних бойових дій. Кількість
клієнтів, з якими втрачено зв’язок, надана
без
урахування
клієнтів
Маріупольського
напрямку, так як зв’язку з Маріуполем немає і
з клієнтами Маріупольського напрямку також.
Всього це 222 клієнти. Досі не виходять на
зв’язок міжрегіональний координатор та 2 кейсменеджери з Маріуполя.

З 61 клієнтом, які перебувають в окупації чи в зоні активних
бойових дій втрачено зв’язок. Також нема зв’язку із 222
клієнтами Маріупольського напрямку.

aph.org.ua
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ПРОФІЛАКТИКА

ІСТОРІЯ УСПІХУ:

Задля забезпечення без-перервності надання профілак-тичних послуг представникам уразливих груп,
які вимушено переселяються до
інших регіонів України, Альянсом
спільно з партнерами налагоджено переадресацію таких клієнтів
до місцевої організації. Для цього
в кожній партнерській організації
визначені контактні особи з числа
надавачів послуг, які консультують з
питань актуальних сервісів, адрес їх
отримання тощо.

Переселенці
у Полтаві

Деякі організації змушені були майже
повністю змінити регіони своєї діяльності. Особливо багато переселенців
у західні області України спостерігається серед ЧСЧ. За статистичними
даними з додатку HORNET, що має
можливість відслідковувати активність та переміщення ЧСЧ, велика
частка наявних та потенційних клієнтів організації мігрували до Західної
України, а саме (порядок за кількістю
ЧСЧ-переселенців) - Львівської, Чернівецької, Тернопільської Закарпатської Івано-Франківської, Волинської
областей. Задля збереження доступу
до профілактичних сервісів клієнтів-переселенців з числа ЧСЧ розширено географію реалізації програми ДКП на Львівську область.

Аналіз ситуації показав, що
це безпосередньо пов’язано
зі зростанням кількості переселенців. Організація, яка
одночасно займається і програмами зменшення шкоди,
і допомогою переселенців
провела аналіз загальних
тенденцій.

Аналіз попередніх даних
системи САЙРЕКС показав
суттєве зростання кількості
нових клієнтів у Полтаві (на
базі БФ «Світло Надії) – на
170% ЛВНІ, на 160% СП, на
167% ЧСЧ у порівнянні з
січнем.

Дана ситуація пов’язана з
рядом чинників які виникли в наслідок війни:
ЛВНІ:
погіршився
доступ
до отримання препаратів
ЗПТ в приватних клініках

Харкова та Києва, тому багато
клієнтів переїхало до Полтави,
перейшовши
на
вуличні
наркотики. Вони частіше стали
звертатись у проект, оскільки
збільшилась
потреба
в
консультаціях щодо програми
ЗПТ, можливості отримання
продуктових
наборів
чи
іншої допомоги, розселення
знайомих, можливість міграції
в межах країни та загалом
доступу до послуг в період
військового стану;
СП: частина клієнтів які працювали за межами міста, в
великих містах (Київ та Харків) повернулись до Полтави і відновили чи збільшили
частоту відвідування пунктів
профілактики; збільшилась
частина нових клієнтів, з числа переселенців і звільнених
з місць позбавлення волі.
ЧСЧ: збільшилась потреба
в емоційній підтримці, консультацій та допомоги отримання допомоги, збільшилась кількість нових клієнтів,
з числа ЧСЧ які раніше обули
орієнтовані на проживання в
м. Київ та м. Харків.

УСПІШНА ПРАКТИКА:

Досвід ГО «Альянс. Глобал»
Виконання проєкту «Посилення спроможності ЧСЧ і інших КГ
та поліпшення доступу ЧСЧ до ВІЛ-сервісів», що реалізується
ГО «Альянс.Глобал» за фінансової підтримки Альянсу
виявилося під загрозою через бойові дії у Харкові, Чернігові
та містах Київської області, де була зосереджена значна
кількість клієнтів. Організація адаптувала роботу в умовах
війни і наразі активно працює з клієнтами, що перемістилися
до Львова відкривши пункт надання послуг з ДКП та доставки
у цьому регіоні. В порівнянні, до війни організація ставила в
Київській області на ДКП 30-35 клієнтів щомісяця. За п’ять
перших днів роботи в новому офісі у Львові НУО змогла
взяти на ДКП 41 нового клієнта! Це абсолютний рекорд як
для міста, де ГО «Альянс.Глобал» вперше почали працювати!

aph.org.ua
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ІСТОРІЯ З РЕГІОНУ:

СЕРВІСИ ЗМЕНШЕННЯ
ШКОДИ ДЛЯ
ЕКСПЕРИМЕНТУЮЧОЇ
МОЛОДІ ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ
СПОЖИВАЧІВ ПАР

БФ «Нова
сім’я»
(Чернівці)

Основні тенденції:

За 2 тижні до фонду звернулося 4 ЧСЧ, що переїхали у
Чернівці з міст, в яких їдуть
бойові дії із проханням допомогти у отриманні препаратів доконтактної профілактики. Усі були супроводжені
до Чернівецького обласного
центру з профілактики та
боротьби із СНІДом, отримали медичні рекомендації та
препарат ДКП.

У зв’язку з війною спостерігається вимушене переселення
клієнтів проєкту з Києва та
області до Західної України,
зокрема в наступні міста: Львів,
Львівська область, Чернівці,
Чернівецька область, ІваноФранківськ, Івано-Франківська
область, Ужгород та Мукачево.
Цю
тенденцію
підтвердив
субгрантер «Альянс Глобал».

На основі цього було прийняте
рішення про відкриття тимчасових офісів у Львові.

Зважаючи на сталу кількість
звернень
для
отримання
PartyBox-ів, можна зробити
висновок
про
актуальність
даного робочого напрямку.
Експериментуюча
молодь
та
рекреаційні
споживачі
ПАР продовжують вживання
речовин в поточних умовах,
тому діяльність продовжується.

aph.org.ua
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АДВОКАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ
НАЦІОНАЛЬНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
З ПИТАНЬ НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ
ТА ЗПТ

Гаряча
лінія
з
питань
наркозалежності та ЗПТ (ГЛ)
отримує багато звернень від
осіб, що переїжджають до інших
регіонів, у квітні в основному - це
мешканці Луганської, Донецької
та Харківської областей України.

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ:
Ідентифікація на новому місці як пацієнтів державної програми ЗПТ, оскільки не всі з них
мають при собі відповідні документи.
Реагування на ситуацію: На брифінгу з працівниками ЦГЗ МОЗ України представниками ГЛ
було підняте це питання і було вирішено розробити відповідні рекомендації для лікарів-наркологів (ідентифікацію за допомогою системи Helsi та бази SYREX Альянсу). Допоможуть цьому і посвідчення
учасника програми ЗПТ, роздруковані Альянсом у погодженні з ЦГЗ
у рамках пілотного проекту, які розсилаються у регіони.
Відсутність актуальної інформації щодо наявності вільних місць на сайтах програми ЗПТ в окремих населених пунктах. Часто телефони сайтів і лікарів не відповідають, а дані ЦГЗ про вільні
місця можуть бути застарілими через регулярне прибуття переселенців.
Неможливість виїхати до підконтрольних областей України для окремих пацієнтів програми
ЗПТ на окупованих територіях з тих чи інших причин і, як наслідок, переривання програми.
Відсутність безкоштовної ЗПТ бупренорфіном у країнах Євросоюзу. Як правило, за відсутності медичної страховки пацієнтам з України безкоштовно пропонується тільки метадонова
програма.

ПРИКЛАДИ ЗВЕРНЕНЬ НА ГАРЯЧУ ЛІНІЮ
Вадим, пацієнт програми ЗПТ
з м. Харків, 42 роки, інвалідність 2 групи та ВІЛ+, приїхав
до Вінниці, документи втрачені. Оператор зв’язався з Головним лікарем обласного
наркодиспансеру,
пацієнта
ідентифіковано, він почав отримувати ЗПТ за місцем нового
проживання.

Олена, пацієнтка програми
ЗПТ з Краматорська Донецької області, 40 років, приїхала до Львова, документи
втрачені, оператор звернувся
до начальника медичної частини лікарні у Краматорську,
яка, у свою чергу, зв’язалася з
лікарем-наркологом сайту, до
якого звернулася пацієнтка і
підтвердила її участь у програмі ЗПТ, документи на лікування
були оформлені.
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Ольга, 36 років, пацієнтка приватної клініки ЗПТ з м. Буча,
яке зараз звільнене від окупації. Переїхала до міста Львова,
запитувала інформацію щодо
контактів приватних клінік у
місті, оскільки там таких нема
перенаправлена до державної
програми ЗПТ і стала пацієнткою сайту.
* Імена пацієнтів змінені
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ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ ЖІНОК,
ЩО ЖИВУТЬ З НАРКОЗАЛЕЖНІСТЮ «ВОНА»
Регіональні представниці організації з першого
дня війни переформатували свою роботу
на вирішення оперативних гуманітарних та
правових питань спільноти жінок, які живуть з
наркозалежністю. Одним з основних завдань
було (й є) переміщення членкинь спільноти та
їх родин в безпечні місця.
Наразі
регіональні
представниці
з
Луганського та Донецького регіонів, які
знаходяться за кордоном, консультують
представниць спільноти щодо особливостей
проходження державного кордону та
реєстрації в програмах зменшення шкоди
за кордоном.
Регіональні представниці з інших регіонів
моніторять кількість вільних місць на
програмах ЗПТ в їхніх регіонах і допомагають
прийняти рішення членкиням спільноти - в
який регіон краще переміщуватися.
Найвище
навантаження
на
регіональних
координаторів у Львівській, Волинській, та
Чернівецькій областях. Завдяки співпраці з
іншими донорами (INPUD, Фонд «Відродження»)
є можливість надавати гуманітарну допомогу
жінкам, які живуть з наркозалежністю в умовах
переміщення. Також є можливість оперативно
вирішувати транспортні запити та оплату
тимчасового житла, за необхідності (було
актуально в перші три тижні війни, наразі зазвичай
покривається централізовано гуманітарними
програмами).

ІСТОРІЯ УСПІХУ:

Волинська область

Ірина Ємельянова, регіональна координаторка «ВОНА»:
«Держава нам оплачує 200
місць на програмі ЗПТ, але в
такий тяжкий для України час
ми готові прийняти до 250 пацієнтів. 30 переселенців ми вже
розмістили і поставили на ЗПТ.
Це люди з державної програми (їх беремо в першу чергу),
а також пацієнти приватних
сайтів – таких з Києва приїхало
декілька людей. Натепер прийняли людей різних регіонів
- Слов’янськ, Краматорськ, Запоріжжя, Миколаїв, Бахмут, Сє-

веродонецьк, Константинівка,
Ірпінь, Лисичанськ. Можемо
ще прийняти в Луцьку 15-20 пацієнтів, є ще місця в Ковелі та
Володимирі Волинському.
Люди дзвонять мені, ще коли тільки шукають евакуаційний транспорт, або коли вже їдуть в дорозі.
Я їх зустрічаю і відвожу в центри
вільного поселення. У мене є домовленість з волонтерами - люди
отримують житло, залишають речі
і ми їдемо в наркодиспансер, ставимо їх на програму, допомагаю
пройти флюорографію і аналіз на
ВІЛ. Кому потрібна АРТ-терапія,

aph.org.ua

то вирішуємо і це питання.
У мене з багатьма організаціями
та службами в регіоні налагоджені робочі контакти, так що багато
проблем переселенців вирішуються досить швидко. Жінкам, які
живуть з наркозалежністю, в військовий час набагато тяжче, ніж
звичайним жінкам. Завдяки партнерській допомозі різних організацій, Всеукраїнське об’єднання
наркозалежних жінок «ВОНА»
має змогу допомагати продуктовими наборами для ЖЖН.
В Луцьку вже 27 жінок отримали
такі набори.
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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

aph.org.ua
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