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0,1 млн.дол.

8,6 млн.дол.6,1 млн.дол.

1,7 млн.дол.

Інформаційні системи у сфері охорони здоров'я та МіО

Комплексні послуги профілактики для уразливих груп

Лікування та профілактика туберкульозу

Управління грантом



Структура витрат в рамках програми 
(2015-2017 роки, попередні дані)

www.aph.org.ua

www.aph.org.ua

0,44  млн.дол.

27,72 млн.дол.

44,2 млн.дол.

5,32 млн.дол.

Інформаційні системи у сфері охорони здоров'я та 
МіО
Комплексні послуги профілактики для уразливих груп

Лікування та профілактика туберкульозу



Виконання цілей за індикаторами (SYREX,
попередні дані 2017р) www.aph.org.ua

65% оціночної кількості СІН
48% РКС, 24% ЧСЧ охоплені 
мінімальним пакетом 
профілактичних послуг

47% оціночної кількості СІН, 
39% РКС, 21% ЧСЧ охоплені 
тестуванням на ВІЛ

80% ВІЛ позитивних СІН, 
виявлених в проектах, 
взяті під медичний нагляд

83% осіб отримували опіоїдну
замісну терапію щонайменше
протягом 6 місяців завдяки
проекту МПСС

Індикатори профілактичної 
програми 2015-2017рр виконані



Виконання цілей за індикаторами
(SYREX, 2017 р., попередні дані) www.aph.org.ua
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Відсоток СІН, яких взято під медичний нагляд

Відсоток осіб на опіоїдній замісній терапії, які отримували 
лікування щонайменше протягом 6 місяців

Кількість ЧСЧ, що пройшли тестування на ВІЛ, та знають 
свої результати

Кількість РКС, що пройшли тестування на ВІЛ, та знають 
свої результати

Кількість СІН, що пройшли тестування на ВІЛ, та знають 
свої результати

Кількість ЧСЧ, охоплених програмами профілактики ВІЛ 

Кількість РКС, охоплених програмами профілактики ВІЛ 

Кількість СІН, охоплених програмами профілактики ВІЛ 

Фактичний результат за 2017 рік Запланована ціль на 2017 рік



Динаміка охоплення  представників 
уразливих груп мінімальним пакетом 
послуг та тестуванням на ВІЛ 
(SYREX, 2015-2017 рр,попередні дані 2017р)

www.aph.org.ua
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Тестування клієнтів на ВІЛ інфекцію 
(SYREX, 2017 р., попередні дані) www.aph.org.ua

 Зміна стратегії тестування на ВІЛ дозволила 
охопити в 2,4 рази більше клієнтів (235 266 осіб)
в порівнянні із 2014 р.

 Виявлено на 30% більше позитивних результатів 
(3577 клієнтів)

 Серед нових клієнтів відсоток позитивних 
результатів вищий в 5 разів, ніж серед «старих» 
клієнтів.

 79% «нових» клієнтів СІН, 91% «нових» РКС, 
93% «нових» ЧСЧ були протестовані на ВІЛ.

 80% клієнтів СІН, виявлених в проектах, взяті під 
медичний нагляд завдяки перенаправленням у ЗОЗ 
та проекту кейс-менеджменту (у 2014р – 67%), що 
складає 73%* усіх СІН, взятих під нагляд.

*дані за 9 міс 2017р.
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Каскад лікування клієнтів проектів та усіх осіб з 
діагнозом ВІЛ
(2017 р., попередні дані)

www.aph.org.ua
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Каскад лікування серед груп ризику – клієнтів проектів –
дані програмного моніторингу, 2017рр

77%

* включаючи осіб, які були втрачені з нагляду ЗОЗ
** у звітному періоді або раніше



Каскад лікування серед CІН
(попередні дані біоповедінкового дослідження, 2017) www.aph.org.ua
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Вплив профілактичних програм
на епідемію серед СІН
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Основні досягнення за 2015-2017 роки

ЗПТ

 Програма ЗПТ в Україні є найбільшою у регіоні СЄЦА. Доступ до програми ЗПТ забезпечено 
більше ніж для 10 000 ЛУІН 

 Запроваджено різні моделі ЗПТ задля забезпечення її стійкості – ЗПТ з використанням рідкого 
метадону та електронних дозаторів, моделі для самостійного прийому (за рецептами,
стаціонар на дому, видача із ЗОЗ до 10 днів), РБФ у ЗПТ

 Розпочато передачу ЗПТ на фінансування з державного бюджету

ВГС

 схеми лікування із софосбувіром та софорбувіром/ледіпасвіром включені до Уніфікованого 
клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги  «Вірусний гепатит С у дорослих»

 розпочато закупівлі ПППД за кошти державних бюджетів України на 2015 рік та 2016 роки 

 ціну для державних закупівель на софосбувір знижено до 250 доларів США та 
ледіпасвір/софосбувір до 300 доларів США

 у співпраці з Міністерством юстиції України Альянс запровадив тестування, діагностику 
та лікування вірусного гепатиту С серед ув’язнених громадян в установах Державної 
кримінально-виконавчої служби України



Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ), 
позитивні зміни

 Станом на 01.01.2018 за оперативними даними ЗПТ отримували
10 189 пацієнтів

 Послуги з медичного та психосоціального супроводу надавали 
179 ЗОЗ та 27 НУО 

 Кожний третій пацієнт (більше 36%) отримували препарати ЗПТ 
за однією із моделей для самостійного прийому 

 Завдяки кейс-менеджменту збільшився відсоток ВІЛ+ пацієнтів 
ЗПТ, які отримують АРТ, з 70,4% (01.01.2017) до 80,4% 
(01.01.2018)  

 Утримання у ЗПТ протягом 6 місяців з початку лікування - 82,9%

 Розпочато передачу забезпечення препаратами ЗПТ на 
державне фінансування – станом на 01.01.2018 1134 (10%) 
пацієнтів отримували препарати, закуплені за кошти 
державного бюджету
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Початок передачі програми ЗПТ на 
фінансування з державного бюджету

Препарати ЗПТ:

 виділено з державного бюджету 2016 року 13 млн. грн.

 проведено закупівлю препаратів ЗПТ за кошти ДБ

 з жовтня 2017 р. розпочато видачу препаратів ЗПТ, 
закуплених за кошти ДБ

 станом на 01.01.2018 1134 (10%) пацієнтів отримували 
препарати, закуплені за кошти ДБ

 розпочато закупівельний процес препаратів ЗПТ за 
кошти ДБ 2017 року на суму 18 млн. грн. 

Послуги МПСС пацієнтів ЗПТ

 Залишається невирішеним питання щодо забезпечення 
фінансування послуг медичного та психосоціального 
супроводу ЗПТ за кошти державного та місцевих 
бюджетів

 З боку ГФ  буде забезпечуватись фінансування
МПСС 80% - 50% - 20% для тих пацієнтів, 
які отримували ЗПТ станом на 31.12.2017 
та 100% - для 2000 нових пацієнтів ЗПТ
протягом 12 місяців (щорічно)



Розширення доступу до діагностики та лікування 
вірусного гепатиту С для ключових груп www.aph.org.ua

 Продовжено розширення програми Альянсу з 
лікування ВГС препаратами прямої противірусної 
дії (ПППД). Всього в рамках програми призначено
2162 курси лікування ПППД

 Вперше в Україні у 2017 році Альянсом розпочато 
застосування Харвоні у схемах лікування,
призначено 723 курси

 Запроваджено лікування учасників АТО,
49 пацієнтів отримали доступ до лікування

 Вперше у співпраці з Мінюстом України Альянс 
запровадив тестування, діагностику та лікування 
вірусного гепатиту С серед ув’язнених

 Досягнута найвища ефективність лікування 
ВГС – 95,1%!
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Тестування, діагностика та лікування 
вірусного гепатиту С серед ув’язнених

Проведено лабораторну 
діагностику серед 140 

ув'язнених
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із ВІЛ+ статусом

70% «+»
результатів

Поставлено 1000 
швидких тестів на 

ВГС



Внесок програм ГФ в загальну боротьбу 
з мультирезистентним туберкульозом www.aph.org.ua

 Поставка препаратів другого ряду для лікування                              
5 250 пацієнтів. Річна вартість склала понад 380,5 млн. грн.

 Закуплені препарати другого ряду для поповнення схем 
лікування, що забезпечуються за рахунок Держбюджету для 2 
700 пацієнтів. 

 Рання діагностика МРТБ за рахунок нових методів: програма ГФ 
покрила 100% потреб в реагентах для молекулярно-генетичних 
(Hain; GeneXpert) і 75% для культуральних (Bactec) методів 
обстеження.

 Відновлена діагностика МРТБ в ОРДО: відновлене і валідоване
обладнання (Bactec, GeneXpert, шафи біологічної безпеки), 
поставлено 100% від річної потреби у реагентах.



Внесок програм ГФ у загальну боротьбу 
з мультирезистентним туберкульозом www.aph.org.ua

Раннє виявлення ТБ:

 Скринінг-анкетування понад 165 700 
клієнтів з груп ризику (СІН, РКС, ЧСЧ, 
бездомні, роми, колишні в’язні).

 12 375 (85%)  скринінг-позитивних 
клієнтів пройшли обстеження.

 Виявлено 386 нових випадків ТБ
(94% розпочали лікування).



Досвід застосування підходу фінансування на основі результату в проекті 
з раннього виявлення туберкульозу серед ромського населення

3838 
ТБ

74 
ТБ

3 651 скринінгів 1 521 скринінг
позитивних

1 518 
обстежені в ЗОЗ

4 477скринінгів 1 892 скринінг
позитивних

1 895 
обстежені в ЗОЗ

2015 рік, мотиваційних виплат за 
виявлений випадок ТБ не передбачено

2017 рік передбачено мотиваційну 
виплату за виявлений випадок ТБ



Внесок програм ГФ в загальну боротьбу 
з мультирезистентним туберкульозом www.aph.org.ua

Проект впроваджувався Товариством Червоного Хреста України 
з 2015 по 2017 рр. Забезпечене контрольоване лікування (ДОТ) 
та соціальна підтримка пацієнтам МРТБ. В рамках проекту послугами
охоплено 9420 пацієнтів.

з них 79,3% завершили лікування успішно
1974 пацієнтів когорти 2014 року охоплені послугами 
в проекті 
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Форма ТБ Щоденна виплата 
за контрольоване 
лікування, грн

Виплата за 
ефективне 

лікування, грн

Виплата за 
утримання впродовж 
кожних 6 місяців, 

грн

Недофінансування 
за перерване 
лікування, грн

ТБ 13 260 0 260

ХРТБ 13 312 312 260

Проект «Фінансування на основі результатів для забезпечення 
контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі»

 Проект впроваджувався центрами первинної медико-санітарної допомоги Одеської області

 Забезпечено ДОТ-лікування – 482 пацієнтів в 14 районах Одеської області (план – 380)

 Ефективність лікування 1-2 когорти 2017 в проекті (чутливий ТБ) – 92,9%

 З метою підвищення якості роботи проведено 7 тренінгів, на яких пройшли навчання 152 середніх 
медпрацівників та 14 головних лікарів  ЦПМСД 

44,5

11,8

28,8

14,8

92,9

2,1 1,4 3,6

Ефективне лікування Невдача лікування Померло Перерване лікування

без Проекту в Проекті

Ефективність лікування хворих 
ТБ 1-2 когорти 2017 р,% (Реєстр)



Інформаційно-освітні кампанії

 Липень-серпень 2017. Соціальна інформаційна кампанія 
«Гепатит С: знай, тестуй, лікуй вчасно!»

 Листопад 2017- січень 2018. Всеукраїнська соціальна 
інформаційна кампанія «ВІЛ – невидимий, пройди тест –
врятуй життя!» (соціальна реклама на зовнішніх носіях 
у найбільших містах України та у мережі Інтернет).

www.aph.org.ua



Інформаційно-освітня робота з 
Національною поліцією
 За підтримки Управління забезпечення прав людини Національної поліції 

України в областях проведено понад  30 навчальних семінарів/тренінгів 
для понад 650 працівників поліції

 Вперше в Україні інформаційні заходи для поліції супроводжувалися 
асистованим самотестуванням
на ВІЛ безпосередньо на робочому місці

 Разом з Управлінням патрульної поліції видано та поширено серед 
особового складу спеціальні адаптовані під потреби патрульних IОМи у 
вигляді «службових блокнотів» та планшетів для оформлення протоколів 
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Робота проектів з профілактики в зоні АТО та з 
військовослужбовими
 На непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей

підтримувалася робота 6 НУО, що втілювали проекти в 16
населених пунктах.

 Протягом 2017 року профілактичними послугами охоплено
представників уразливих груп:

20 768 СІН
1 666 РКС

382 ЧСЧ

 Було забезпечено програмний моніторинг проектів, а також
постійний контроль та верифікацію даних за допомогою он-лайн
бази даних SYREX.

 В регіон поставлені всі необхідні ТМЦ (шприци, спиртові
серветки, презервативи, лубриканти, швидкі тести), завдяки чому
клієнти проектів могли отримувати мінімальний пакет послуг.

 За кошти ГФ закуплено 72 040 000 експрес-тестів на
ВІЛ/ВГС/сифіліс для тестування військовослужбовців у 2018 році.

 У 2017 Альянс передав до Міноборони 111 000
презервативів (USAID) для забезпечення заходів з профілактики
ВІЛ серед військовослужбовців.
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Робота проектів з профілактики в 
Криму

 Проекти профілактики реалізовувались трьома НУО у чотирьох містах: 
Бахчисарай, Феодосія, Сімферополь, Севастополь. 

 Впродовж 2017 року профілактичними послугами охоплено представників 
уразливих груп:

 11 332 СІН; 2 620 РКС; 1 436 ЧСЧ

 Здійснюються моніторингові візити до трьох суб-реципієнтів Криму, в 
рамках яких надається технічна підтримка з оптимізації роботи проектів.

 Процес закупівлі витратних матеріалів (шприців, швидких тестів, 
презервативів та ін.) забезпечується контролем та технічною підтримкою 
Альянсу.

 Придбано дві нові мобільні амбулаторії для надання послуг клієнтам 
проектів профілактики в м. Сімферополь та Севастополь. В свою чергу,  
дві кримські МА (з українською реєстрацією) передано у НУО 
Івано-Франківська та Вінниці.
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