1. РУЙНІВНИЙ ВПЛИВ ВІЙНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
Постраждало близько 600 українських закладів охорони здоров’я. 101 лікарня
була зруйнована до неможливості відбудови, було знищено 450 аптек, а близько
200 автомобілів «швидкої допомоги» були розстріляні або захоплені російськими
військами.
ЖАХЛИВІ ВТРАТИ НАШИХ ПРОГРАМ
Серед мирних жертв потрапили
й люди з ВІЛ та ТБ. До численних
воєнних
злочинів,
вчинених
російською
армією,
входить
убивство 12 пацієнтів з ТБ,
зокрема трьох пацієнтів, яких було
закатовано в Бучі.
11 ЛЖВ було вбито в Донецькій,
Запорізькій, Київській, Миколаївській та Херсонській областях.

ВПЛИВ НА ПРОГРАМИ
ПО ВІЛ І ТБ:
Російська армія окупувала
більше ніж 20% території
України.
Загроза нависла над більше
ніж 100 тис. ЛЖВ та 10 тис.
людей з ТБ.
Загальна кількість ЛЖВ: 257 548

Ми зазнали жахливих втрат серед
лікарів, медичних працівників,
співробітників НУО та волонтерів.
Офіси деяких партнерських НУО
були пошкоджені чи зруйновані;
було
обстріляно
й
знищено
три мобільні амбулаторії; тисячі
квартир і будинків працівників
Альянсу, партнерських організа-цій
та клієнтів зазнали пошкоджень та
руйнувань.
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2. ЗМІНИ В РОБОТІ АЛЬЯНСУ
Альянс
швидко
скоригував
та
перелаштував свої програми, аби
зберегти доступ пацієнтів до життєво
важливого лікування — АРТ, лікування
ТБ, опіоїдної замісної терапії, лікування
гепатиту С за допомогою ПППД. У

відповідь на кризову ситуацію ми
також започаткували низьку нових
активностей — як-от гуманітарні конвої
Альянсу, базова підтримка внутрішньо
переміщених осіб та біженців, термінова
допомога жертвам війни.

ЗМІНИ, ЗУМОВЛЕНІ ВОЄННИМ ЧАСОМ:

Екстрене фінансування
послуг профілактики
Війна підірвала платоспроможність держави,
тож Альянс за підтримки
Глобального
фонду
забезпечив безперервне
надання послуг силами 30
НУО майже 170 тисячам
людей, які вживають
ін’єкційні
наркотики
(ЛВІН), секс-робітникам
(СР) та чоловікам, які
практикують секс із
чоловіками (ЧСЧ).

Коригування надання
послуг за допомогою
мобільних амбулаторій
Через збільшення числа
ВПО, мобільність клієнтів
та руйнування медичної
інфра-структури, особливо
в зонах бойових дій та на
деокупованих територіях,
Альянс модифікував та
розширив надання послуг за допомогою 22
мобільних амбулаторій,
які дозволили охопити 11
тисяч унікальних клієнтів.

Виконання термінових
закупівель і постачань
Через руйнування фармацевтичного заводу в
Харкові Альянс провів
термінову закупівлю препаратів ОЗТ в Одесі, а також доставив їх (більше
ніж 1 млн таблеток) до
19 закладів охорони здоров’я в шести областях.
Партнерські НУО доставляють препарати для АРТ
та лікування ТБ пацієнтам
у віддалених районах.
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Гуманітарні конвої Альянсу
З перших днів війни Альянс регулярно
направляє гуманітарні конвої для перевезення допомоги, медикаментів, медичного обладнання, цивільних осіб.
За 90 днів роботи було перевезено більше ніж
340 тон вантажів і пройдено більше ніж 370
тисяч кілометрів.
До складу гуманітарного автопарку Альянсу
входить 15 мікроавтобусів, одна вантажівка та
тягач з причепом.
Наш рекорд за одну добу —
14 екіпажів на маршруті!
Маршрути руху
гуманітарного автотранспорту Альянсу

Екстрена допомога щодо
евакуації та підтримки жертв
Альянс узяв безпосередню
участь в евакуації з Бучі й
Ірпеня цивільних осіб, а також
надав допомогу в евакуації
людей з Донецької, Луганської,
Харківської,
Миколаївської,
Херсонської,
Запорізької
областей та з інших територій,
які постраждали через війну.
Серед прикладів екстреної
допомоги — евакуація та
медична допомога пораненим
людям з Маріуполя — кільком
цивільним, які переховувалися
в
підвалі
драматичного
театру в Маріуполі, який був
розбомблений російськими
загарбниками.
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ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
Психологічні консультації для представників ключових груп та
надання препаратів, зокрема для пацієнтів з ТБ.
З початку війни кількість пацієнтів із симптомами гострого стресового
розладу, тривожності та депресії значно зросла. Альянс впроваджує
проєкт у сфері психічного здоров’я, метою якого є покращення результатів
лікування пацієнтів з ЛС-ТБ та пацієнтів ОЗТ. Особи з симптомами
депресії отримують психологічну допомогу та фармакологічне лікування
антидепресантами. Станом на кінець травня лікування отримували 110
пацієнтів з ЛС-ТБ з депресією, а також 83 пацієнти ОЗТ. Окрім того,
попит на підтримку психічного здоров’я в рази виріс серед представників
ключових груп і ВПО завдяки онлайн-платформам Help.24 і Drugstore.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ І
ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ СТАЛИ ВПО ТА БІЖЕНЦЯМИ
З 1 березня підтримка була надана більше ніж 2500 українським ВПО та
біженцям у 35 країнах.
Міжнародний хаб #HelpNow HUB — helpnow.aph.org.ua було створено для допомоги
українстьким пацієнтам по всьому світі. Гаряча лінія/чатбот в цілодобовому
режимі й без вихідних надає інформацію про доступ до АРТ, ОЗТ, лікування ВГС
і ТБ, гормональної терапії, психологічної допомоги, підтримку щодо відновлення
документів, підтримку силами рівних, юридичні консультації, доступ до послуг
зменшення шкоди та, за запитом, про шелтери для тимчасового перебування. Наразі
його робота впроваджується спільно з Центром громадського здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України.
У Молдові, Польщі та Німеччині створені представництва у форматі національних
хабів, команди яких надають повну соціальну підтримку доступу до лікування,
юридичні консультації, допомогу з розв’язанням гуманітарних питань, підтримку з
перекладом тощо. Запущено впровадження платформи онлайн-телемедицини,
до якої вже долучилися 26 українських лікарів.
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3. НАШІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 100 ДНІВ ВІЙНИ
ТЕСТУВАННЯ НА ВІЛ ТА НАПРАВЛЕННЯ НА АРТ
За 100 днів війни представники ключових груп зробили 31 715 тестів на ВІЛ, які
дали 1852 позитивних результати, і 1662 клієнта (89,7%) розпочали АРТ.
Направлення на лікування ВІЛ-позитивних клієнтів з початку війни
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ЗАЛУЧЕННЯ НОВИХ КЛІЄНТІВ
Реєстрація нових клієнтів та зростання кількості звернень «старих» клієнтів після
початку вторгнення (10% серед людей, які вживають наркотики, 11% серед сексробітників, 15% серед ЧСЧ і 13% серед транс*людей) вказують на те, що послуги
профілактики ВІЛ, що надаються НУО в Україні, залишаються надзвичайно
актуальними.
РОЗШИРЕННЯ ОХОПЛЕННЯ КЛІЄНТІВ
У деяких регіонах, особливо на заході України, куди прибула велика кількість
внутрішньо переміщених осіб, кількість клієнтів зросла у 3-6 разів!
556 осіб з груп ризику розпочали ДКП — сучасний та ефективний метод
профілактики ВІЛ. Під час війни попит на ДКП серед КГ значно підвищився.
Через направлення переміщених клієнтів до сервісних організацій за місцем
поточного перебування збільшилося надання ДКП: у Хмельницькій області
в 3,4 рази, у Львівській — більше ніж у шість разів, в Івано-Франківській —
удвічі, а у Полтавській — в 1,6 рази.
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Збільшення кількості клієнтів, які розпочали отримувати ПрЕП протягом 100
днів війни у порівнянні зі 100 днями у довоєнний період (база даних SYREX)
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НУО зберегли надання профілактичних послуг трансгендерним
людям майже на рівні 2021 року
(93%) (1529 транс* людей у 2022
проти 1650 у 2021 році).
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серед трансгендерних людей у
Хмельницькій області виріс у 4
рази, а в Одеській — в 6,8 раза.

Кількість транс* людей, охоплених послугами профілактики ВІЛ за 100 днів
війни у порівняння зі 100 днями у довоєнний період (база даних SYREX)
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ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕДОЗУВАНЬ
Альянс відреагував на попит на послугу профілактики передозувань, який
після початку війни виріс утричі. 6302 особи, які вживають ін’єкційні наркотики,
отримали консультації та налоксон з метою запобігання передозуванням. Щоб
задовольнити цю потребу, Альянс підготував запит та зараз закуповує додатково
28 тисяч ампул налоксону.
ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ ПАЦІЄНТІВ ОПІОЇДНОЇ ЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ (ОЗТ)

За 100 днів війни більше ніж 1500 внутрішньо переміщених пацієнтів ОЗТ, у т.ч. ті,
хто раніше отримував ОЗТ в приватних клініках, зареєструвалися для продовження
лікування. Альянс активно підтримує цей процес. Львівська, Дніпропетровська
та Полтавська області прийняли на ОЗТ найбільшу кількість ВПО. Працюючи під
величезним тиском, лікарі намагаються розпочинати лікування нових пацієнтів
ОЗТ протягом одного робочого дня на підставі офіційної реєстрації у статусі
ВПО та медичного призначення.
109 пацієнтів отримують ОЗТ у шести пенітенціарних закладах, з них 44 почали
лікування під час війни.. Через ризик окупації декілька пацієнтів було евакуйовано
з колонії у Запоріжжі до Хмельницького.
За попередніми даними, показник утримання на програмі ОЗТ становить 86,1%;
кількість пацієнтів на ОЗТ з 24 лютого до 1 травня зросла на 411 осіб.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОСЛУГ З ВИЯВЛЕННЯ Й ЛІКУВАННЯ ТБ,
А ТАКОЖ ПІДТРИМКИ ПАЦІЄНТІВ

З початку війни 5202 пацієнти з ТБ/ЛС-ТБ (у т.ч. пацієнти-ВПО) отримують послуги
у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.
У восьми областях для НУО було закуплено 28 велосипедів. Це дозволяє
соціальним робітникам обслуговувати до 2500 пацієнтів з ТБ щомісяця:
доставляти медикаменти й харчові набори, збирати зразки мокротиння
для ведення лікування. Це надзвичайно важливо зараз, коли громадський
транспорт працює обмежено, є проблеми з паливом та порушені звичні логістичні
маршрути.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕРЕРВНОСТІ
ЛІКУВАННЯ ГЕПАТИТУ С
Більш як 230 пацієнтів-ВПО
продовжують отримувати
лікування гепатиту С або на
нових сайтах, або завдяки
індивідуальній пересилці
медикаментів, і перебувають
на дистанційному спостереженні у своїх лікарів та
соціальних працівників.
За 100 днів війни 300
нових пацієнтів-ЛВІН з коінфекціями ВІЛ/ВГС та ТБ/
ВГС — отримали доступ
до комплексного пакету
послуг щодо гепатиту С.

8

РАЗОМ МИ СИЛЬНІ!
«Альянс громадського здоров’я» висловлює своє захоплення та вдячність за неймовірну роботу всім
нашим партнерам — Мережі «100% життя», Центру громадського здоров’я, Міністерству охорони
здоров’я України, усім партнерським організаціям, мережам спільнот та громадянського суспільства,
працівникам НУО та соціальним робітникам, лікарям і медичним сестрам! Ви — неймовірні! Усього,
чого нам вдалося добитися, ми добилися разом! Велика подяка також державним установам,
агенціям ООН та іншим міжнародним організаціям.
Ми щиро вдячні нашим спонсорам за критично важливу підтримку; ваше фінансування відіграє
вирішальну роль для підтримки боротьби з ВІЛ і ТБ в Україні, а також для задоволення нових потреб,
які виникають внаслідок війни! ВЕЛИЧЕЗНА ПОДЯКА Глобальному фонду, Уряду США та PEPFAR,
CDC, USAID, US NIDA, Єльському університету, FRONTLINE AIDS, Christian AID, Міжнародному
товариству боротьби зі СНІДом (IAS), Партнерству «Зупинити ТБ»/УОП ООН, ВООЗ, ЮНЕЙДС, FIND,
EATG, Aidsfonds, Міжнародному фонду «Відродження», Фонду розвитку відкритого суспільства та всім
іншим донорським організаціям та приватним особам, які надали пожертви! Ваша підтримка рятує
життя!
ВЕЛИЧЕЗНА ПОДЯКА Збройним Силам України, які захищають не лише Україну, а й усі
фундаментальні принципи миру, свободи, суверенітету й гідності!

Для підтримки наших екстрених засобів пожертвуйте будь-яку суму на наступні рахунки:
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
Purpose of Payment: Donation.
USD: Account number: UA073006140000026009500299105
EUR: Account number: UA063006140000026000500198937
GBP: Account number: UA773006140000026008500198939
Ми наполегливо рекомендуємо вказувати разом з банківськими реквізитами також реквізити банківкореспондентів:
Correspondent bank details for USD transfer:
Bank: Credit Agricole SA (France)
Bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France
SWIFT: AGRIFRPP, account number: 20586620000
Correspondent bank details for EUR transfer:
Bank: Credit Agricole SA (France)
Bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France
SWIFT: AGRIFRPP, account number: 20586612000
Correspondent bank details for GBP transfer:
Bank: Credit Agricole SA (France)
Bank address: 12, place des Etats-Unis 92127 Montrouge Cedex, France
SWIFT code: AGRIFRPP, account number: 21185549000

КОНТАКТИ:
Андрій КЛЕПІКОВ,
Виконавчий
директор
klepikov@aph.org.ua
Моб.: +38 050 334 8899
(також Viber, WhatsApp,
Telegram)
www.aph.org.ua

Мирослава АНДРУЩЕНКО,
Менеджерка програм
з політики й адвокації
andrushchenko@aph.org.ua
Моб.: +38 067 232 4982
(також Viber, WhatsApp,
Telegram)

FB: AlliancePublicHealth

Інна ГАВРИЛОВА
Менеджерка
з PR і комунікацій
gavrylova@aph.org.ua
Месенджери: +38 096 753 8160

Instagram: /aph.org.ua

Twitter:/allianceforph
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