Зробимо 2015 кращим!
2014 рік став переломним для більшості наших співвітчизників. Революція Гідності згуртувала
нас і допомогла визначитися, хто такі українці і чого вони прагнуть. Ми почали ще більше пишатися
своєю нацією і цінувати своїх героїв. Ми стали сильнішими та впевненішими у своїх цілях.
Однак європейський вибір став значно більш вистражданим, ніж можна було очікувати.
Внаслідок зухвалої анексії з боку Росії ми на невизначений час втратили Крим та Севастополь. Тисячі
українців загинули у протистоянні з російсько-терористичними формуваннями на Донбасі. Через ці
події існує ймовірність загострення епідемічної ситуації щодо ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту С
у державі в цілому та, зокрема, в «гарячих точках» країни.
У 2014 році крім традиційного обсягу роботи Альянс успішно виконував ще й роль кризового
менеджера. Зокрема, ми продовжуємо працювати в зонах конфлікту: завдяки постачанню товарів
медичного призначення та фінансуванню партнерських організацій життєво важливі послуги
продовжують отримувати понад 30 000 представників найуразливіших до ВІЛ-інфекції груп
населення в зоні АТО, 17 000 – в Криму. З травня 2014 року Альянс впроваджує гуманітарний проект
з підтримки та забезпечення життєво необхідного лікування пацієнтів ЗПТ з Криму, Донецької та
Луганської областей, охоплюючи понад 200 пацієнтів.
Більше того, у складні часи Альянс підставляє плече державі і в забезпеченні безперервності
лікування. У 2014 році через затримку у здійсненні державних закупівель вже двічі виникала
загроза переривання програм лікування туберкульозу. Альянс, перепрофілювавши кошти гранту
Глобального фонду, здійснив екстрені закупівлі препаратів для лікування мультирезистентного
туберкульозу на суму понад 4,6 мільйонів доларів США. За допомогою цих препаратів наприкінці
року вже вдалося підтримати лікування 4 665 пацієнтів. А у 2015-му кількість пацієнтів сягне
близько 6 000 осіб.
Незважаючи на буремний час, досвід роботи Альянсу-Україна в 2014 році був визнаний
кращою світовою практикою подолання епідемії ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних
наркотиків, що відображено у публікації Європейського бюро ВОЗ «Кращі практики в Європі».
Європейська конференція HepHIV2014, яка проходила в Барселоні у жовтні 2014 року, ухвалила
резолюцію, яка, зокрема, також відзначила роботу Альянсу, закликавши до якнайширшого
застосування успішних програм зменшення шкоди, які реалізуються в Україні. Сьогодні вже
31 країна заявила – ми хочемо переймати досвід Альянсу-Україна! І ми знаходимо можливість
надавати їм високоякісну технічну допомогу.
2015 рік… Яким він буде? Мабуть, у кожного є відчуття невизначеності та тривоги. Чи не буде
він ще складнішим, ніж теперішній рік? Багато що залежатиме від нас, отже, ми розпочинаємо новий
рік із чітким переліком пріоритетів.

Ми забезпечили фінансування протидії епідеміям ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в обсязі понад
134 млн. дол. США на період 2015-17 років з боку Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією. Це – спільний результат, досягнутий завдяки широкому партнерству
державного й недержавного секторів та міжнародних організацій. Альянс, разом із Мережею ЛЖВ
та Український центром контролю за соціально небезпечними хворобами, є основним виконавцем
цієї програми.
Ми вітаємо оновлення Міністерства охорони здоров’я і сподіваємося, що Міністр Олександр
Квіташвілі забезпечить адекватне фінансування галузі та найефективніше розпорядження
бюджетними коштами, виділеними на боротьбу зі СНІДом, туберкульозом та гепатитами.
Ми докладатимемо максимальних зусиль для забезпечення безперервності надання послуг
у зоні АТО. Нам необхідна підтримка відповідних державних органів, ми маємо запобігти смертям
наших співгромадян через бюрократію та бездіяльність.
Ми обіцяємо, що зрушимо ситуацію із лікуванням гепатиту С в країні. Завдяки зниженій у 2,5 рази
ціні на курс лікування гепатиту С в рамках проекту Альянсу, перші 100 пацієнтів програми замісної
терапії з ко-інфекцією ВІЛ/ВГС у цьому році вже успішно пройшли курс лікування. У 2015 році Альянс
забезпечить найсучаснішім лікуванням принаймні втричі більше пацієнтів за найнижчою в світі ціною!
У 2015-му Альянс відзначатиме свою 15-ту річницю. П’ятнадцять років тому ми жили і працювали
в зовсім іншій країні, де ВІЛ-позитивний статус був смертним вироком, епідемія зростала, а роль
громадянського суспільства була мізерною. Крок за кроком, рік за роком ми разом з вами змінювали
Україну на краще, ми разом взяли епідемію під контроль. Так, усі ці 15 років ми з вами – на передовій,
з перемогами! Але ці перемоги треба щоденно захищати.

У Новому році ми бажаємо вам сил, натхнення й звитяги,
хай цей рік та наші спільні зусилля допоможуть
змінити країну на краще!
Слава Україні!

