
АЛЬЯНС ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

365 ДНIВ
ВIЙНИ
ПЕРЕМАГАЄМО В БОРОТЬБІ 
З ВІЛ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

24 лютого 2022 року о 5:00 ранку почався широмасштабний 
воєнний наступ росії на територію України. Найкоротший місяць 
року перетворився на найдовготриваліший кривавий рік для 
українців і всього цивілізованого світу.

Ці 12 місяців широкомасштабної війни викликали найбільший 
міграційний рух в Європі з часів Другої світової війни. 

15 мільйонів українців залишили свої домівки та стали внутрішньо 
переміщеними особами (ВПО) або біженцями. Понад 1370 
медичних закладів в Україні було зруйновано або пошкоджено 
російськими загарбниками, які вчиняють воєнні злочини проти 
населення, позбавляючи цивільних доступу до життєво важливих 
послуг і лікування, катуючи та вбиваючи людей. Від війни гинуть 
люди, які живуть з ВІЛ і ТБ, клієнти програм, які підтримує Альянс, 
соціальні працівники та лікарі.

З перших днів війни Альянс громадського здоров’я (“Альянс”) 
спільно з іншими організаціями громадянського суспільства та 
організаціями спільнот, медичними установами, Міністерством 
охорони здоров’я, Центром громадського здоров’я МОЗ України, 
іншими державними організаціями та працює над тим, щоб 
підтримати людей і втримати епідемії ВІЛ і туберкульоза під 
контролем. І спільними зусиллями нам це вдалося!

За рік війни бенефіціарами Альянсу стали в 4 рази більше людей, 
ніж у попередні роки – понад 1 мільйон українців! Завдяки 
співпраці з донорами та партнерами Альянс доставив і передав 
понад 2 тис. тон гуманітарних і медичних вантажів до понад 
200 лікувальних закладів по всій Україні, в т.ч. у звільнених від 
окупації районах Херсонської, Харківської, Київської, Сумської та 
Чернігівської областей.

У цьому звіті ми представляємо найважливіші висновки з унікального 
досвіду за рік незламного протистояння. 
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Серед втрат – і клієнти програм, які підтримує 
Альянс.

У кінці року російська ракета зруйнувала 
приміщення Херсонської обласної організації 
Товариства Червоного Хреста України, одного 
із основних партнерів і виконавців програм 
Альянсу в області.

Це фото офісу після ракетного обстрілу. Це вже 
четвертий із середини грудня приліт у цю будівлю. 
Під час одного з минулих обстрілів загинула 
волонтерка організації й один з клієнтів. Вигоріло 
два кабінети та приймальня, вибито віконні рами, 
згоріла вся офісна оргтехніка та меблі.

Та робота не припинилася: команда переїхала 
до тимчасово орендованого офісу подалі від 
центру міста та продовжує надавати медико-
психосоціальний супровід і підтримку психічного 
здоров’я людей із туберкульозом. 
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НОВІ РЕАЛІЇ = НОВІ ПІДХОДИ

ГУМАНІТАРНІ ПРОЄКТИ

 ■ 19,229 гуманітарних наборів (продукти 
харчування, гігієнічні та медичні товари, 
товари для дітей);

 ■ 8,501 сертифікатів для придбання продуктів 
харчування, медикаментів, гігієнічних товарів, 
поповнення мобільного зв’язку;

 ■ надано 43 758 спеціалізованих консультацій 
(соціальних, медичних, психологічних та 
юридичних);

 ■ 820 ВПО отримали кошти на вирішення своїх 
нагальних проблем;

 ■ евакуйовано та забезпечено тимчасовим 
житлом 2,119 осіб; 

 ■ 13 безпечних просторів (притулків) у різних 
регіонах України;

 ■ 97 міні-проектів, ініційованих командами 
різних спільнот із більшості регіонів України, 
які вирішили проблеми 52 550 осіб.

З травня 2022 року розпочато проєкт з інтегрованої 
гуманітарної відповіді  в умовах війни та 
післявоєнного відновлення. Проєктом передбачено 
значне розширення переліку ключових груп, 
яким надається цільова комплексна допомога. 
Окрім груп, найбільш уразливих до ВІЛ, допомога 
надається також ВПО, родинам у складних життєвих 
обставинах, людям з обмеженими можливостями, 
людям похилого віку тощо.

Загальними зусиллями Альянсу та 27 регіональних 
НУО вдалося розгорнути діяльність у 18 регіонах 
України. Різноманітними послугами охоплено 117 
089 осіб. Гуманітарні проєкти – це:

ПРИХИСТОК «БЕЗПЕЧНЕ МІСЦЕ»

Спираючись на досвід підтримки 25 шелтерів по 
Україні в 2022 році, на початку січня 2023 р. у Львові 
Альянс відкрив власний прихисток «Безпечне місце». 
Одночасно прихисток може розмістити 21 людину, в 
середньому термін проживання 2 тижні. Протягом 
січня 2023 р. послугами шелтеру скористалися 49 
людей, із них 16 дітей.

Яна та її донька Дар’я стали першими жителями шел-
теру. На початку повномасштабного вторгнення вони 
поїхали до Польщі. Згодом повернулися додому в 
Запоріжжя. Та лінія фронту дуже близько до їхньої до-
мівки, обстріли посилювалися, й вони знову змушені 
були поїхати з дому, побоюючись за власне життя.

“Коли з Токмака летять ракети, то це дуже відчутно. 
На даний момент, Слава Богу, моя домівка ще стоїть. 
Але це дуже страшно”,— розказала Яна Павловська з 
Запоріжжя. У шелтері доступний високошвидкісний 
інтернет, що дозволяє їй продовжувати працювати 
віддалено. Вона вчителька історії, проводить уроки 
онлайн для своїх учнів прямо з шелтера.

За офіційними даними загалом війська рф атакували 

охоплені 
гуманітарними 
послугами

117 089 
ЛЮДЕЙ

цивільні об’єкти в 60 разів частіше, ніж військові. 
Найбільше від обстрілів потерпає інфраструктура 
прифронтових міст.

Шелтер у центрі Львові — особливий, він є пілотним 
проєктом, за допомогою якого будуть розроблені 
загальні рекомендації надання комплексних по-
слуг і програму реінтеграції ВПО на базі шелтерів в 
Україні, які Альянс планує відкрити й в інших містах.

https://aph.org.ua/
https://aph.org.ua/uk/novyny/alyans-vidkriv-u-tsentri-lvova-shelter-dlya-vpo-u-formati-hostelu/
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ГУМАНІТАРНІ КОНВОЇ
Із перших днів війни Альянсом прийняте рішення 
про залучення мобільних амбулаторій, які 
знаходяться на балансі організації, для організації 
задоволення нагальних гуманітарних потреб. 
З березня 2022 року:

 ■ В конвоях працювало 32 волонтери-водії та 
членів екіпажів

 ■ Близько 700 здійснених рейсів 

 ■ Евакуйовано понад 600 цивільних осіб із зон 
ведення бойових дій

 ■ Перевезено майже 2 тис. тон. гуманітарних і 
медичних вантажів

 ■ Кількість отримувачів – понад 200 лікувально-
профілактичних закладів і гуманітарних складів

 ■ Загальний пробіг – 1,3 млн км.

https://aph.org.ua/


ЦІЛЬОВА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ

ГУМАНІТАРНА ПІДТРИМКА 
МІСТ-УЧАСНИКІВ ІНІЦІАТИВИ 
«FAST TRACK»

Альянс передав військовим медикам два 
санітарних автомобілі, гроші на які було зібрано 
на міжнародній конференції #AIDS2022, також 
було передано 4 мобільні амбулаторії на потреби 
армії.

Мобільна амбулаторія для діагностики тубер- 
кульозу, що обладнана рентген апаратом і 
кімнатою для збору харкотиння, виконує роботу 
спеціального призначення у Вінницькому регіоні, 
забезпечуючи обстеження особового складу 
Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх 
справ на туберкульоз. Альянс повністю фінансує 
та забезпечує роботу мобільної амбулаторії: 
від пального, ТО, страхування до забезпечення 
обладнанням, розхідними матеріалами й оплати 
роботи лікаря-рентгенолога.

За рік широкомасштабного протистояння транспор-
том гуманітарного конвою Альянсу було доставлено 
захисникам 100+ сучасних дронів, 500+ комплектів 
форми, взуття, тактичне спорядження. До ключових 
військових шпиталів та опорних медзакладів, де ря-
тують життя та ставлять на ноги захисників України, 
доставлено десятки тон важливих ліків, медичного 
обладнання, у т.ч. реанімаційного та реабілітаційного 
характеру, обезболювальні знеболюючі препарати, 
кровоспинні засоби, джгути, хірургічні інструменти 
та розхідні матеріали. Доставлено 100+ бронежи-
летів для підрозділів Нацгвардії та ЗСУ, десятки 
генераторів, систем Starlink, радіостанцій тощо.

Військовим впритул до зони активних бойових 
дій доставлено декілька сотень тон продуктів, в т.ч. 
до Попасної, Бахмуту, Краматорська, Слов’янська, 
Ізюму, Лиману, Херсону, Нікополя.

Альянс підтримав українські міста-учасників 
ініціативи Fast Track (Одеса, Кривий Ріг і Дніпро) в 
отриманні медичної та гуманітарної допомоги під 
час війни. Альянс провів переговори та доставив 
медичну та гуманітарну допомогу від Львівської 
обласної державної адміністрації медичним закладам 
Дніпра, надав закладам охорони здоров’я Дніпра 
ліки, витратні матеріали та медичне обладнання, 
портативну електростанцію. У Кривому Розі ВПО та 
КГ отримали психологічні та юридичні консультації, 
а також підтримку сімейних лікарів і соціальних 
працівників; вони також отримали продуктові та 
гігієнічні набори та підтримку в вигляді притулків. 
В Одесі партнери отримали джгути, кровоспинні 
медичні пов’язки, медикаменти, аптечки, мультитести 
для ЗСУ.

5aph.org.ua

https://www.facebook.com/AlliancePublicHealth/videos/522642653066334
https://www.facebook.com/AlliancePublicHealth/videos/522642653066334
https://aph.org.ua/
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консультацій
надано 

мобільними 
амбулаторіями37

Мобільні амбулаторії у воєнний час забезпечують 
безперебійне надання послуг профілактики, 
особливо в регіонах, де є руйнування медичної 
системи та проблема для клієнтів добратися до 
віддалених закладів охорони здоров’я.

За підтримки Глобального фонду та PEPFAR команди 
37 мобільних амбулаторій охопили послугами  
42 294 клієнта, які здійснили більше 109 тисяч візитів 
для отримання сервісів із профілактики ВІЛ/ТБ та 
тестування.

Додаткові послуги, які були забезпечені за 
допомогою мобільних амбулаторій: 

 ■ Евакуація клієнтів та працівників НУО.

 ■ Доставка АРТ, ДКП, ЗПТ з метою недопущення 
переривання лікування та профілактики.

 ■ Надання гуманітарної допомоги.

 ■ Перевезення клієнтів і лікарів до лікарняних 
закладів в зонах бойових дій.

109 
ТИСЯЧ

https://aph.org.ua/
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НАЙДОВШИЙ РЕЙС  
МОБІЛЬНОЇ АМБУЛАТОРІЇ АЛЬЯНСУ:  

3 000 КМ 
ЧЕРЕЗ 7 КРАЇН!
Альянсу успішно вдалося забезпечити евакуацію 
працівників НУО «Обрій» та їхніх рідних із 
тимчасово окупованого Сєвєродонецька до 
Ужгорода. Більше 10 діб тривала евакуаційна 
поїздка, маршрут якої пролягав через 7 країн. За 
цей час мобільна амбулаторія проїхала понад 3000 
кілометрів та пройшла три «фільтрації».

Врешті решт, наші колеги, які понад 9 місяців 
перебували в окупації, зустріли Новий рік із 
найближчими людьми, а мобільна амбулаторія 
вже готова до виїздів із надання послуг 
профілактики представникам ключових груп в 
Закарпатській області.

https://aph.org.ua/
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людей, що пережили окупацію на Харківщині, 
скористались послугами мобільної медицини — 
Mobile treatment points (MTP)5000+

Мобільні амбулаторії стали реальними мобільними 
пунктами надання допомоги! За два місяці роботи 
в рамках нового проєкту мобільні клініки Альянсу 
об’їхали Вовчанський і Куп’янський райони, 
побували в Ізюмі та ще багатьох маленьких, 
загублених на карті війни, селах Харківщини. 
5000+ людей, що пережили окупацію, отримали 
консультацію терапевта, змогли зробити 
кардіограму, виміряти рівень цукру й отримати 
необхідні ліки. Було роздано 1000 домашніх аптечок, 
близько 20 тон теплих речей та ковдр, продуктів 
харчування та засобів гігієни, дитячих іграшок і 
книжок, буржуйок та спальників, що зроблять 
бодай трішки теплішою найдовшу та найважчу зиму 
українців деокупованої Харківщини.

“Люди з деокупованих територій, ті, хто бачив війну 
на своєму подвір’ї, у кого вона забрала звичне 
життя, якось особливо зворушливо вдячні за увагу 
та допомогу.

А ми точно знаємо, що не покинемо своїх. Що ми 
вистоїмо, якщо за спинами нашого війська вистоїть 
кожне найменше село, кожен двір і кожна родина. Для 
цього ми продовжуємо збирати допомогу і везти її тим, 
хто її потребує» - зауважили в команді MTP Альянсу.

https://aph.org.ua/
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20000+ українців отримали
координаційну допомогу з доступу до лікування в 47країнах світу

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ 
КЛІЄНТІВ І ПАЦІЄНТІВ — ВПО ТА БІЖЕНЦІВ
За 11 місяців, з березня 2022 р по січень 2023 р, до 
#HelpNowHUB надійшло понад 20000 запитів від 
українців із 47 країн світу. Запити координували 
#HelpNow Service, #HelpNowPL, #HelpNowDE, 
#HelpNowClinicalHUB, а також партнерські хаби 
в Молдові та країнах Балтії, служби з надання 

притулку та прямої соціальної підтримки. 
HelpNowHUB допомагає українським біженцям 
із числа ключових груп населення отримати 
підтримку та доступ до інформації, пов’язаних з 
лікуванням, у приймаючих країнах. 

Одна з тисяч історій

Аліна (ім’я змінено) покинула Маріуполь 22 березня 
2022 року, коли там було справжнє пекло. Її діти 
залишили місто раніше, й на якийсь час зв’язок 
з ними було втрачено. На щастя, всі знайшлися в 
Бердянську. Далі був довгий шлях: Запоріжжя, далі 
Львів і потім Німеччина. 

У Аліни туберкульоз, вдома отримувала лікування 
ще з 2010 року, та коли тікала з Маріуполя, ніяких 
ліків не мала. «Коли я потрапила до табору біженців 
у Німеччині й там розпитували про хвороби та стан 
здоров’я, просто побоялася розказати. Ми взагалі 
нічого не знали – де робити документи, що потрібно, 
куди звертатися. Як сліпі кошенята. Я подумала, а чи 
не депортують мене, якщо дізнаються про хворобу? 
Тому й змовчала».

Але ліки були потрібні, тож жінка почала шукати 
інформацію. Знайомі передали контакт телеграм 
сервісу #HelpNow, там Аліна й залишила заявку. 
Далі все пішло досить швидко: їй надали контакти 

найближчого лікаря, а також перекладача. “А ще 
хочу відзначити важливість документів – у мене їх із 
собою не було, це дуже спочатку все ускладнювало. 
Я знову звернулася на сервіс, й мені допомогли 
поновити мою довідку з України. Буквально за 
пару днів! Нещодавно дзвонила лікар з Маріуполя, 
питала, чи потрібні допомога або ліки, так я була 
рада сказати, що вже маю все необхідне».

https://aph.org.ua/
https://helpnow.aph.org.ua/en/helpnow-has-been-with-ukrainians-to-provide-assistance/


консультацій надано 
з ПІДТРИМКИ 
ПСИХІЧНОГО 
ЗДОРОВ’Я

Альянс реалізує проєкт, спрямований на надання 
професійної підтримки психічного здоров’я 
представникам КГ, які постраждали в результаті 
війни в Україні. Консультації проводять 2 психологи 
та 3 психіатри. Станом на 1 лютого 2023 року 
надано 805 психологічних і 467 психіатричних 
консультацій. Найпоширеніші запити – це тривога 
та депресія (55%), проблеми в сім’ї та з партнерами 
під час війни (24%), втрата роботи, страх смерті, 
смерті рідних, апатія, страх мобілізації.

Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції 
серед уразливих груп – пріоритет в програмах 
Альянсу. Незважаючи на руйнування медичної 
інфраструктури, протягом 2022 року швидкий тест 
на ВІЛ-інфекцію за різними моделями пройшло 
156 тисяч клієнтів із числа КГ. Було виявлено 7143 
підтверджені позитивні випадки ВІЛ-інфекції 
та збільшено середній рівень виявлення до 
4,2% (порівняно з 3,4% в 2021 році). Найбільшу 
частку виявлених становлять ЛВНІ та їхні статеві 
партнери – 69% з числа виявлених.

7001 особа з числа КГ були взяті під медичний 
нагляд - 57% від офіційно зареєстрованих випадків 
ВІЛ-інфекції в Україні.

ВІЙНА ТА ВІЛ. 
ВІДПОВІДЬ АЛЬЯНСУ:
ІННОВАЦІЇ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ТРАДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ

57% 
офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції в Україні
були виявлені в межах програм Альянсу

внесок альянсу у виявленні нових випадків
нові зареєстровані випадки ВІЛ-інфекції в Україні

*Джерело: ЦГЗ МОЗ України та SYREX

Виявлення нових випадків ВІЛ під 
час війни: частка Альянсу у загальній 
статистиці по країні

7001

12191
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57%

Лікування депресії в хворих на 
туберкульоз довело свою доцільність 
і необхідність (відеокейс)1200+ 

https://aph.org.ua/
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&v=1081504259209797


Незважаючи на міграцію надавачів послуг, лікарів 
і клієнтів, які рятувалися від війни, постійних 
обстрілів і відсутності світла, в Донецькій, 
Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, 
Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, 
Черкаській, Чернігівській, Київській областях і 
м. Києві вдалося зберегти обсяги тестування 
на довоєнному рівні та покрити послугами з 

тестування та консультування 92 635 клієнтів, в 
проекті Альянсу (OCF GF) в 4 рази зросла кількість 
тестувань представників ключових груп - 20 222 
(у порівнянні з 16 328 у 2021 р.). Також вдається 
утримувати ефективність інтервенції з кейс-
менеджменту: 99% розпочинають АРТ в проєкті 
Альянсу (OCF CDC), доведення до АРТ клієнтів 
кейс-менеджменту зросло з 79% до 91%.

66% (4236 осіб)
від усіх нових осіб, залучених до 
програми ДКП, залучені через програми 
супроводження та перенаправлення Альянсу

Більше 1000 осіб відновили прийом доконтактної профілактики після переривання. Найбільше 
зростання попиту в отриманні ДКП зафіксовано в Львівській (в 6,7 разів) і Волинській (у 3 рази) областях.

Внесок Альянсу в залучення до програм ДКП
Число осіб, які почали ДКП в Україні

 0                                      1000                                    2000                                  3000                                  4000                                  5000                                  6000                                   7000

Реалізація програми доконтактної профілактики (ДКП) в Україні у 2022 році

4236

6441

150 річних 
курсів

(5300 упаковок) трансфемінної та 
трансмаскулінної гормональної терапії 
вперше закуплено Альянсом

Послуги для транс* людей. Незважаючи на бойові 
дії, високу закритість спільноти трансгендерних 
людей, мінімальним пакетом послуг було охоплено 
3899 осіб, що на 7% більше в порівнянні з 2021 роком. 
У відповідь на труднощі доступу до замісної гормо-
нальної терапії Альянс вперше закупив 150 річних 
курсів (5300 упаковок) трансфемінної та трансма-
скулінної гормональної терапії. За менш ніж 3 місяці 
впровадження інтервенції 52 трансгендерні людини 
з 12 міст України отримали необхідні препарати.

11aph.org.ua

*Джерело: ЦГЗ МОЗ України та SYREX

66%
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ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Альянсу вдалося налаштувати профілактичні послуги для КГ відповідно до потреб, що виникли під час війни.

Розширена профілактика передозування

Під час війни ризик передозування значно зростає.  
Попит на засоби запобігання передозуванню по-
двоївся з початку війни. І Альянс вчасно звернувся 
до цих потреб. Соціальним працівникам вдалося 
врятувати життя сотням ЛВHI, які зазнали пере-
дозування, завдяки вправним діям працівників і 
наявності налоксону, який вони вводили.

Під час війни на цифровий сервіс Help24 існує підвищений попит

Внутрішньо переміщені особи, які потребують послуг зменшення шкоди, не 
завжди готові звертатися до НУО за новим місцем проживання, що створює 
значні перешкоди. Тому для забезпечення постійного доступу до послуг 
Альянс запровадив програму онлайн-аутріч, дистанційного консультування 
та доставки профілактичних товарів на базі цифрової платформи Help24. На 
платформі працюють інфекціоністи, психіатри, наркологи, ендокринологи, 
гінекологи, урологи, проктологи, психологи та юристи. 

Задоволення підвищеного попиту на профілак-
тичні товари за допомогою швидкої доставки 
наборів HelpBox

Десятки тисяч товарів були розповсюджені в на-
борах HelpBox, що доставлялися через службу 
швидкої доставки «Нова Пошта». Кожне замовлен-
ня адаптовано до потреб клієнтів - ЛВHI, ЧСЧ та 
інших груп ризику. У меню є вибір шприців і голок, 
спиртові серветки, презервативи, лубриканти, на-
локсон, тести для самостійного тестування на ВІЛ.

Державна програма ОЗТ продовжує 
розвиватись в умовах війни. Цими 
днями програма OЗT досягла важ-
ливої віхи – 20 000 пацієнтів – це 
найбільша кількість пацієнтів серед 
усіх країн Східної Європи та Цен-
тральної Азії.

Від початку війни лікування почали 
2 489 пацієнтів ОЗТ. Станом на по-
чаток 2023 року на державній про-
грамі перебуває 19 919 пацієнтів, з 
яких 5 562 (28%) отримують послуги 
психосоціальної підтримки. Програ-
ма психо-соціального супроводу 
забезпечує вищий % утримання па-
цієнтів у програмі - 87,7% утриман-
ня в порівнянні з 75,3% (утримання 
серед пацієнтів без супроводу).

ОПІОЇДНА ЗАМІСНА ТЕРАПІЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

Охоплення внутрішньо переміщених клієнтів

Послугами профілактики охоплено 49 406 ВПО з КГ. Найбільше охоплення в Львівській області —  
(13 227 — 46% від загальної кількості клієнтів).

https://aph.org.ua/
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100,000 ОСІБ охоплені послугами 
скринінгу на туберкульоз

У 2022 році охоплено скринінгом ТБ більше 100 
тисяч представників груп ризику, розпочали 
лікування 1,212 представники ГР (149%  від 
запланованого індикатора). Майже у 2,5 рази 
розширилася діяльність щодо виявлення випадків 
ТБ серед ВПО та сягнула показників понад 25,5 тис. 
осіб. Залучення до лікування програмами Альянсу 
становить 7% від національного показника.

Проєкти Альянсу забезпечують краще утримання 
на лікуванні: навіть серед пацієнтів, які проходили 
лікування під час повномасштабної війни, відсоток 
відривів від лікування в проєктах Альянсу - 3,4% 
по чутливому ТБ і 6% по ХРТБ ( Україна- 5,6% і 12,3% 
відповідно - дані зі статистичного довідника за 2021 
рік).

Ми хотіли б поділитися трьома основними момен-
тами поточного етапу програми OЗT:

У Херсоні доступ до ОЗТ відновлено для 128 осіб

Після деокупації відновлено доступ до лікування 
128 пацієнтам програми ОЗТ в Херсоні. Під час 
окупації цей сайт був закритий росіянами, а наявні 
ліки знищено. Після деокупації міста сайт ОЗТ 
на базі Херсонського обласного психіатричного 
закладу відновив роботу.

Впроваджено лікування новітнім препаратом 
ОЗТ пролонгованої дії

Центр громадського здоров’я МОЗ України за 
підтримки Альянсу та PATH запровадив лікування 
ОЗТ новітньою ін’єкційною формою бупренорфіну 
тривалої дії – Бувідалом. Тепер пацієнтам потрібно 
робити лише одну ін’єкцію на місяць замість 
щоденного прийому таблеток.

Лікарня на дому: 
мобільні амбулаторії Альянсу почали 
доставляти препарати ОЗТ пацієнтам додому

Численні російські атаки (обстріли, ракетні атаки 
та постійні повітряні тривоги) безпосередньо 
впливають на доступ пацієнтів ОЗТ до лікування.  
Минулого тижня Альянс розпочав нову програму 
в Кривому Розі, залучивши спеціальну мобільну 
амбулаторію для доставки метадону пацієнтам 
додому в межах госпіталізації на дому. Найближ-
чим часом плануємо запровадити таку практику 
в Києві, Кропивницькому й інших регіонах.

https://aph.org.ua/
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Внаслідок ворожих артобстрілів Нікополя части-
на багатоповерхового будинку, в якому мешкає 
соціальний працівник БФ «Ресурси життя» пані 
Тетяна, була зруйнована. На щастя, цю трагічну 
ніч жінка перебувала в укритті й тому залишилася 
живою. Але навіть така жахлива подія не змусила 
її та інших соціальних працівників фонду виїхати з 
міста. Вони як справжні герої та незламні оптимі-
сти продовжують далі робити посильний внесок 
у подолання епідемії туберкульозу.

«А хто, як не ми буде допомагати нашим клієнтам? 
- щиро дивується пані Тетяна та розповідає про 
життя в місті, - Мешканці Нікополя вже навчилися 
розрізняти звуки «градів», «ураганів», «піонів» та 

іншої техніки. Адже по сусідству з нами, лише в 
7 км по Каховському водосховищу, окупований 
Енергодар і Запорізька АЕС».

Із середини літа життя нікопольців через щоден-
ні обстріли перетворилося на пекло та хаос, а з 
початком енергетичного терору країни стало ще 
складнішим, бо в Нікополі відсутнє централізоване 
опалення, й у 80% мешканців встановлені елек-
тричні індивідуальні системи опалення.

«Нас не злякає холодна зима в підвалах, ми ві-
римо, що вистоїмо! У кожного з нас свій фронт, 
який має працювати та щохвилини наближати 
всіх нас до перемоги», - підсумовує пані Тетяна.

https://aph.org.ua/


Для безпеки соціальних працівників, що працюють 
в регіонах з активними бойовими діями, Альянс 
забезпечив їх бронежилетами, а реагуючи на 
виклики, пов’язані з порушенням роботи тран-
спорту та дефіцитом палива, передав партнерам 
28 велосипедів та 50 термосумок для доставки 
життєво необхідних ліків для щоденного прийому 
людьми з ТБ. Також доставка протитуберкульозних 
препаратів здійснювалася у віддаленні райони 
Київської, Одеської та деяких інших областей за 
допомогою послуг «Нової пошти».

1861 хворий пройшов повний курс лікування, решта продовжують лікуватися в 2023 році.

99% найбільш нужденних пацієнтів – це ЛВHI і їхні партнери. Ефективність лікування – 96%, прихильність 
до лікування - 98% (залишилася на довоєнному рівні). 95% ВПО продовжили або почали лікування 
гепатиту С на нових лікувальних сайтах, які були створені в Донецькій і Дніпропетровській областях, 
щоб усі пацієнти, які залишили свої домівки, могли продовжити лікування.

2023 пацієнти з ко-інфекцією ВІЛ або туберкульозу почали 
лікування від гепатиту С під час війни

aph.org.ua 15
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ВІЙНА ТА ПРАВА ВРАЗЛИВИХ ГРУП

 ■ Національна гаряча лінія з питань наркозалежності та ОЗТ продемонструвала зростання 
кількості дзвінків на 151% порівняно з відповідним періодом 2021 р.; 89% з них стосуються війни 
(алгоритм прийому на іншому сайті в Україні та за кордоном, призупинення/переривання ОЗТ, 
можливість лікування пацієнтів приватних центрів ОЗТ, які зачинилися через війну).

 ■ Параюристки, які надають допомогу жінкам, що живуть з наркозалежністю, повідомляють про 
збільшення дзвінків щодо порушення прав чи отримання правової допомоги на 120%.

 ■ Вперше було впроваджено компонент навчання основам домедичної допомоги для 
представників силових структур у поєднанні з правозахисним компонентом - 228 тренінгів для 
4784 учасників.

 ■ Проектом REACt зареєстровано 2901 випадок порушення прав ключових 
груп від 2799 клієнтів, з яких 560 - ВПО. 994 випадки (34%), напряму пов’язані 
з війною. Читайте спеціальну доповідь: Воєнні злочини та порушення прав 
ключових спільнот на тлі російської військової агресії

Жінка живе з ВІЛ. До війни вона проживала 
з родиною (чоловік, донька 11 років) у 
м. Ірпінь Київської області. Коли в місті 
Ірпінь почалися бойові дії та їхній дім був 
частково зруйнований, жінка з родиною 
вирішила евакуюватися з міста, оскільки 
жити в окупації було неможливо (відсутність 
доступу до їжі, води, медичної допомоги, в 
тому числі препаратів АРТ, загроза життю 
та здоров’ю).  Під час перетину блокпостів 
окупанти вчинили низку правопорушень 
щодо жінки та її чоловіка (незаконні обшуки, 
примушування до роздягання, незаконне 
вилучення особистих речей: телефони, 
банківські картки), погрози та фізичне 
насильство (удари ногами, тягання за руки, 
примушування ставати на коліна).

Жінка також стала свідком обстрілу цивільних 
автомобілів (люди в цих автомобілях були 
беззбройні та не чинили опору), розстріляли 
автомобіль, який їхав попереду них.

За словами клієнта, його затримали російські 
військові у дворі біля власного будинку, 
відвезли (як він згодом зрозумів, до тюремної 
камери Херсона), де протримали 17 днів, а 
потім відпустили. Під час затримання їх 
щодня били, АРТ не давали, годували раз 
на день дуже погано, через переповненість 
камер доводилося спати на підлозі. Коли 
його відпустили, паспорт не віддали, сказали 
отримати російський паспорт.

ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН

Окупанти в Станиці Луганській Луганської області. Фото: Reuters

https://aph.org.ua/
https://react-aph.org/uk/11640/


Тетяні Дешко й Андрію Клепікову вручили нагороду 
на сцені 24-ї Міжнародної конференції зі СНІДу, AIDS 
2022, у Монреалі (Канада). Вони присвятили нагороду 
правозахиснику Максиму Буткевичу, який потрапив до 
російського полону та зараз там утримується; лікарям, 
які рятували життя під бомбами та в підземних 
укриттях; громадам, які борються на передовій; 
громадянському суспільству, яке стало «хребтом» 
боротьби зі СНІДом під час війни та забезпечувало 
ліки, гуманітарну допомогу, евакуацію.

УКРАЇНЦІ ВПЕРШЕ ОТРИМАЛИ ПРЕМІЮ ЕЛІЗАБЕТ ТЕЙЛОР 
У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

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 МОЗ України, 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 міжна-
родним 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, Фонду Елтона Джона по 
боротьбі зі СНІДом (EJAF), Irish Emergency Alliance, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, Payoneer, Initiative France, UNITAID 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!

ВИСВІТЛЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ ЗМІ УКРАЇНСЬКОЇ РОБОТИ 
З ПРОТИДІЇ ВІЛ І ТБ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Реагування на рекомендації 
щодо політики в сфері 
охорони здоров’я щодо 
лікування розладів, 
пов’язаних із вживанням 
опіоїдів, під час вторгнення 
Росії в Україну: Різні заходи 
реагування від лінії фронту 
на захід

Препарати від 
розладу, пов’язаного 
з вживанням опіоїдів, 
під час війни в 
Україні: Інновації у 
співпраці державних і 
приватних клінік.

Група за підтримки 
США доставляє 
українцям ліки, 
що рятують життя,  
під час війни

Як російська війна 
неподівано вдарила 
по українській системі 
охорони здоров’я та 
послугам з ВІЛ

Український 
благодійник розповів 
про загибель 
своїх колег під час 
ракетного обстрілу

Експерти попереджа-
ють про катастрофу в 
галузі громадського 
здоров’я, що наближа-
ється в Україні

Як Україна запобігла 
спалахам ВІЛ і 
туберкульозу попри 
війну

Українські кур’єри 
ризикують усім, щоб 
доставити ліки на 
передову

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.1044677/full
https://www.nytimes.com/2022/03/26/health/ukraine-health-tb-hiv.html
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00186-7/fulltext
https://apnews.com/article/russia-ukraine-covid-health-opioids-centers-for-disease-control-and-prevention-156e19a175b839d31e925eaa86ff49e7
https://www.thejournal.ie/ukraine-andriy-klepikov-aids-tb-5935396-Dec2022/
https://www.nytimes.com/2022/03/26/health/ukraine-health-tb-hiv.html
https://codeblue.galencentre.org/2022/08/09/how-ukraine-prevented-hiv-tb-outbreaks-despite-war/
https://www.politico.eu/article/ukraine-drug-runner-risk-deliver-medicines-front-line/
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ПІДТРИМАЙТЕ ДОНАТОМ 
НАШУ РОБОТУ:

http://donate.aph.org.ua

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/alliance-for-public-health/

www.aph.org.ua  FB: AlliancePublicHealth  Instagram: /aph.org.ua  Twitter: /allianceforph

КОНТАКТИ: 

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

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

Інна ГАВРИЛОВА
Старша менеджерка 
з PR і комунікацій
gavrylova@aph.org.ua 
Моб.: +38 096 753 8160
(також Viber, WhatsApp, 
Telegram)
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