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Основні досягнення року у
протидії епідемії ВІЛ/СНІД в
Україні:
збільшення числа пацієнтів, які отримують
лікування, до 3000 осіб;
фінансова та технічна підтримка 150 неурядових організацій у регіонах створила нову громадську силу
протидії епідемії ВІЛ/СНІД в
Україні.
“Сьогодні в нас є не лише
проблеми, сьогодні в нас є
результати, – говорить виконавчий директор Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД Андрій
Клепіков, – ми відпрацювали
першу частину програми, що
фінансується
Глобальним
фондом, по максимуму, й
Україна отримала кошти на
наступні три роки у сумі понад
$67 млн.”

Міжнародний Альянс реалізує
дві найбільші програми протидії епідемії ВІЛ в Україні –
“Подолання епідемії ВІЛ/СНІД
в Україні” за підтримки Глобального фонду для боротьби зі
СНІД, туберкульозом та малярією та “Посилення відповіді
на епідемію ВІЛ/СНІД в Україні шляхом надання послуг та
інформації (САНРАЙЗ)” за
підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку.
За попередні півтора роки ми
реалізували програми з сукупним бюджетом понад $24
млн., досягнувши таких результатів:
- антиретровірусну терапію
отримують близько 2700 ВІЛпозитивних осіб;
- замісну терапію отримують

понад 150 осіб;
- понад 300 медичних установ
отримали препарати та обладнання, які закупив Альянс;
- було реалізовано понад 250
грантів та програмних контрактів;
- відбулося значне розширення переліку послуг з профілактики ВІЛ: послугами з профілактики охоплено 70 645 СІН,
8157 жінок комерційного сексу, 1724 чоловіки, які мають
секс із чоловіками, 8181 засуджених;
- навчанням на засадах життєвих навичок безпечної
поведінки охоплено учнів близько 8000 шкіл. У вересні 2005
р. понад 180 тисяч українських школярів-п’ятикласників
одержали підручник “Основи
здоров’я”, де є окремий розділ
з проблеми ВІЛ/СНІД.

2669

ВІЛ-позитивних
осіб отримують АРВлікування в рамках проекту Глобального фонду

153
особи
щоденно
отримують
замісну
терапію
бупренорфіном у семи пріоритетних регіонах

Розпочалося
впровадження АРТ в межах
пенітенціарної системи

ЛІКУВАННЯ жовтень-грудень 2005
1 жовтня 2005 р. укладено
грантову угоду з Українським
центром профілактики та боротьби зі СНІД про виконання
програми “Організація надання медичної допомоги ВІЛінфікованим та хворим на
СНІД в Україні в 2005-2006
рр”. За даними Центру, станом на 1 грудня 2005 р. АРВлікування в рамках проекту
Глобального фонду отримують 2669 ВІЛ-позитивні особи
(2377 дорослих та 292 ВІЛпозитивних дітей).

У семи пріоритетних регіонах
(Дніпропетровська, Донецька,
Миколаївська,
Одеська,
Херсонська обл., АР Крим та
м. Київ) запроваджено програму замісної терапії (ЗТ).
Станом на 26 грудня 2005 р.
до цієї програми залучено 153
особи.
Очікується, що до кінця першого року імплементації програм ЗТ, лікування отримають
500 осіб, у тому числі 300
пацієнтів, які паралельно проходять курс антиретровірусної

терапії. Всього до кінця вересня 2008 р. програмами ЗТ
планується охопити щонайменше 6 тис. осіб. 15 листопада
2005 р. підписано наказ про
запровадження АРТ в рамках
пенітенціарної системи. Планується, що найближчим часом в Дар’ївській виправній
колонії № 10 (Херсонська
обл.) АРТ буде доступна для
10 ув’язнених. Передбачено
розширення доступу до лікування для 350-450 осіб, які
перебувають у місцях позбавлення волі, з усієї України.
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ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОСЛУГИ НА РІВНІ ГРОМАДИ
Альянс подовжив 57 проектів
у сфері надання інформації та
послуг на рівні громад серед
уразливих груп та ЛЖВ за
напрямками:

проблемою — наркозалежністю та ВІЛ/СНІД;
супровід впровадження АРТ
та замісної терапії;
створення груп самодопомоги;

профілактика ВІЛ та інфекцій,
що передаються статевим
шляхом, гепатитів серед
представників уразливих груп
населення (СІН, ПСБ) та серед ув’язнених

програми догляду та підтримки

розширення доступу для уразливих груп населення до якісних інфоматеріалів з проблем
ВІЛ, розвиток регіональних
ресурсних центрів з питань
ВІЛ;
реабілітаційні центри для СІН
та для людей з подвійною

Фінансову підтримку надано
(станом на 1 грудня 2005 року):

національні проекти
$2 805 065,34
області:
Вінницька $59 186,65
Дніпропетровська $233 593,53
Донецька $377 711,43
Житомирська $28 475,07
Закарпатська $25 151,67
Запорізька $35 933,10

Івано-Франківська $92 244,55
Кіровоградська $56 580,81
Київська $310 148,75
АР Крим $287 147,88
Луганська $40 856,38
Львівська $35 297,09
Миколаївська $386 741,76
Одеська $420 679,75
Полтавська $ 84 924,23
Сумська $42 190,89
Черкаська $145 295,43
Чернігівська $40 526,70
Чернівецька $35 671,72
Херсонська $23 741,74 ,
Хмельницька $37 656,89

ПОЛІТИКА та АДВОКАЦІЯ
Напередодні 1 грудня
Президент України
Віктор
Ющенко
оголосив, що бере
під свій особистий
контроль проблему
ВІЛ/СНІД в Україні.
Кореспондент.net

Зустрічі з Президентом

Правозахисні семінари

Телеініціативи

Протягом листопада 2005 р.
відбулося дві зустрічі представників Міжнародного Альянсу
з ВІЛ/СНІД та Всеукраїнської
мережі людей, які живуть з
ВІЛ, з Президентом України
Віктором Ющенком. Результатом серйозного обговорення
ситуації в країні стала низка
рішень глави держави та його
звернення до нації з нагоди
Всесвітнього дня боротьби з
ВІЛ/СНІД.

У рамках проекту “Захист
прав та інтересів людей, які
живуть з ВІЛ, через поглиблення взаємодії державних,
правозахисних
та
ВІЛсервісних організацій” 63 особи, серед яких — заступники
голів райдержадміністрацій та
члени регіональних координаційних рад з питань ВІЛ/СНІД
Луганська та Херсона, взяли
участь у семінарах Вінницької
правозахисної групи.

З ініціативи Альянсу й за підтримки Комітетів Нацради з
питань запобігання поширенню ВІЛ 1 грудня — у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДсім національних телеканалів
України розмістили на телеекранах логотип “червона стрічка”. На Національному телеканалі пройшов телемарафон із
проблем ВІЛ/СНІД, в якому
взяли участь представники
Альянсу.

АКЦІЯ “ПОРОЗУМІННЯ – ЦЕ РЕАЛЬНІ ДІЇ! ”

Посол Доброї Волі ООН з
питань ВІЛ/СНІД Лілія
Подкопаєва під час акції
«Порозуміння — це дії» 1
грудня 2005 року

За підтримки Альянсу 1 грудня 2005 р. Всеукраїнська мережа ЛЖВ спільно з Нацрадою з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІД провели
на національному та місцевому рівнях акцію “Порозуміння
— це реальні дії!”. Заходи
пройшли у 42-х містах України. Серед них: розповсюдження інфоматеріалів на
вулицях, відвідування ВІЛпозитивних дітей, дітей-сиріт
та пацієнтів СНІД-центрів,

проведення тематичних концертів, молебнів за здравіє
ВІЛ-позитивних людей. Також
відбулася хода пам‘яті та збір
пожертв.
Акції проходили також і в районних центрах. Приміром, за
ініціативи ГО “Молодіжний
центр розвитку” (м. Одеса) 29
листопада 2005 на телеканалі
“Вільна хвиля” міста Южне
Одеської області в прямому
ефірі виступили Олександр

Фокін — координатор проекту
з профілактики серед уразливих груп “Молодіжного центру
розвитку” та Олександр Ахмеров — керівник благодійної
організації “Реабілітаційний
центр “Сходи”. Телепрограма
“Секс, ВІЛ/СНІД і молодь”
мала на меті підвищити рівень
толерантності до ВІЛ інфікованих. Під час ефіру в студії
працювала пряма телефонна
лінія.

Грудень 2005
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ОСВІТА
За напрямком “Загальна профілактика” в рамках закритого конкурсу визначені організації-виконавці проектів:
Проект “Профілактика ВІЛінфекції та вживання психоактивних речовин серед учнів
початкової школи шляхом
формування життєвих навичок здорового способу життя” виконуватиме Проект
ХОУП; Проект “Профілактика
ВІЛ-інфекції серед учнів основної і старшої школи та професійно-технічних училищ на
основі розвитку життєвих
навичок” виконуватиме громадська організація Дитячий
фонд “Здоров’я через освіту”;

Проект “Розроблення концепції, методичного забезпечення та впровадження єдиного
(всеукраїнського) уроку, присвяченого Всесвітньому дню
боротьби зі СНІД, для загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних
училищ та розроблення методичної бази для формування толерантного ставлення
до ЛЖВ у навчальних закладах системи профтехосвіти”
виконуватиме
Український
науково-методичний
центр
практичної психології і соціальної роботи Міністерства
освіти і науки та Академія
педагогічних наук України;

В
рамках
проекту
“Впровадження в навчальний
процес педагогічних ВНЗ навчально-методичного забезпечення, та підготовка викладачів предмета “Основи здоров’я”
планується завершення підготовки до друку
навчальнометодичного забезпечення курсу з профілактики ВІЛ-інфекції
для студентів непедагогічних
ВНЗ. Планується також завершення підготовки Галузевого
стандарту вищої освіти за спеціальністю “Валеологія”. Виконавець проекту — Національний педагогічний університет ім.
Драгоманова.

ОЦІНКА ЧИСЕЛЬНОСТІ УРАЗЛИВИХ ГРУП
Результати
дослідження
“Оцінка чисельності груп з
високим ризиком інфікування
ВІЛ (СІН, ЖКС, ЧСЧ)”, проведеного спеціалістами Альянсу, Українського інституту
соціальних досліджень та
Київського міжнародного інституту соціології, рекомендується використовувати під час
визначення оціночної чисельності уразливих до ВІЛ груп. А
саме — споживачі ін'єкційних
наркотиків на рівні 324 – 425
тис. осіб, жінок комерційного

сексу – 85-110 тис. осіб та
чоловіків, що мають секс із
чоловіками – 125 тис. осіб.
28 листопада 2005 р. відбулася

узгоджувальна зустріч з питань оцінки поширення ВІЛ та
потреби в антиретровірусній
терапії, організована ВООЗ,
ЮНЕЙДС, МОЗ та Альянсом, на
якій сторони дійшли згоди
щодо результатів дослідження.

підготовка
Національного
звіту країни з виконання Декларації про відданість справі
боротьби з ВІЛ/СНІД у 2005
р.

За технічної та фінансової
підтримки Альянсу триває

Звіт міститиме результати
спеціальних досліджень 2004
та 2005 р., а також адміністративні дані відповідних центральних органів виконавчої влади за 2004 р. Проект звіту
обговорили ключові зацікавлені сторони 16 та 19 грудня
2005 р.

10 регіонах України.
Центр соціально-політичних
досліджень “Социс” провів
“Моніторинг поведінки представників груп-містків як
компонент епіднагляду за
ВІЛ другого покоління”. Дослідження мало на меті визначити рівні ризику та умови впровадження
профілактичних
програм для робітників сфери
розваг і відпочинку, трудових
мігрантів, провідників потягів,
водіїв “далекобійників”, клієн-

тів жінок секс-бізнесу .
Зведено результати дослідження “Оцінка консультування щодо ВІЛ/СНІД пацієнтів із хворобами, які передаються статевим шляхом”,
проведеного Центром соціальних експертиз ІС НАН України за участі широкого кола
експертів
з
шкірновенерологічної медицини. Це
дослідження є першим такого
роду у Східній Європі та на
пострадянському просторі.

Семінар для шкільних
учителів

Нова оцінка
чисельності
уразливих груп:
СІН на рівні 324 – 425
тис. осіб,
ЖКС – 85-110 тис.
осіб та ЧСЧ – 125 тис.
осіб

ДОСЛІДЖЕННЯ
У рамках проекту з поліпшення системи епідеміологічного
нагляду за ВІЛ/СНІД планується посилення системи рутинного
епідеміологічного
нагляду, спеціальні епідеміологічні дослідження, контроль
за впровадженням та роботою
Національної
комп’ютерної
програми
обліку
ВІЛінфікованих у регіонах України
та проведення дозорних епідеміологічних досліджень ВІЛінфекції та ІПСШ у 2006 р. в

Зустріч групи
взаємодопомоги
жінок секс-бізнесу

МОНІТОРИНГ& ОЦІНКА програмами
Міжнародний благодійний фонд
«Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»

вул. Димитрова, 5, корпус 10а, 6
поверх,
03680, Київ, Україна
Телефон: (044)4905485
Факс: (044)4905489

www.aidsallice.org.ua

Розроблено програми обліку клієнтів та витратних матеріалів для
проектів профілактики серед уразливих груп (SyrEx). Це дасть змогу
грантоотримувачам Альянсу більш
точно визначати кількість клієнтів,
уникаючи подвійного обліку. Також
програма полегшить пошук інформації та підготовку звітів відповідно
до заданих параметрів.

з профілактики,
догляду та підтримки.

Так, станом на 1 жовтня 2005 р.
за підтримки Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні послугами з профілактики було охоплено 70 427 споживачів ін’єкційних
наркотиків, 8 102 жінки, які надають сексуальні послуги за плату
та 1724 чоловіків, які мають секс
із чоловіками. У процентному
відношенні до загальної чисельПочинаючи з останнього кварталу
ності відповідних груп це стано2005 р. Альянс запровадив для
вить 21,6%, 9,5% та 1,4% відпосвоїх субгрантерів нову систему
відно.
програмної звітності, основною
відмінністю якої є побудова за Таким чином, стає очевидно, що
принципом “одна організація — з метою охоплення більше заодин звіт”. У вересні та листопаді планованих 60% представників
відбулися тренінги для співробітни- уразливих груп населення та
ків та субгрантерів Альянсу з нової реального впливу на епідемію,
необхідно розширення діяльності
системи звітності.
інших проектів в Україні, приміНові оціночні дані щодо кількості
ром, проекту Світового банку
вразливих до ВІЛ-інфекції груп да“Контроль за туберкульозом та
ли змогу по-новому подивитися на
ВІЛ/СНІД в Україні”.
показники охоплення цільових груп

НОВІ КОНКУРСИ ТА ОГОЛОШЕННЯ
Відкритий конкурс на організацію та проведення в
регіонах України програми
наставництва для фахівців,
що працюють у сфері надання медичних послуг
хворим на ВІЛ/СНІД. Дата
оголошення конкурсу: 10
листопада 2005 р.
Акція пам’яті в Донецьку,
БО «Клуб «Сітанок»

Відкритий конкурс на проведення тренінгової програми для фахівців, що
працюють у сфері надання
медичних послуг хворим на
ВІЛ/СНІД. Дата оголошення конкурсу: 10 листопада
2005 р.
Відкритий конкурс проектів
за напрямком “Послуги та
інформація на рівні громад”
із метою розширення пакету послуг для представників уразливих груп населення (споживачів ін’єкційних наркотиків, осіб, задія-

них у секс-бізнесі та засуджених). Дата оголошення
тендеру: 1 грудня 2005 р.

Національна конференція з питань зменшення
шкоди

Відкритий конкурс на видання та розповсюдження
Інформаційно-освітнього
бюлетеню для педагогів.
Дата оголошення конкурсу:
1 грудня 2005 р.

У лютому 2006 у м. Києві
відбудеться Національна
конференція з питань зменшення шкоди, одним з
організаторів якої є Альянс.

Детальнішу інформацію
шукайте в розділі
“Конкурси” на сайті:
www.aidsalliance.org.ua/

Основною темою конференції, в якій очікують участь
близько 200 вітчизняних та
зарубіжних фахівців, буде
тема розширення наявних
програм ЗТ та обміну досвідом у цій сфері.

