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Вирішити проблему ВІЛ-інфекції в Україні допоможе
Міжнародний проект HealthLink
Нещодавно за сприяння МОЗ України в Києві відбулася інформаційна зустріч під назвою «Протестовано=Врятовано:
що таке проект HealthLink та навіщо тестувати на ВІЛ 260 тис. українців?» Адже, за даними Об’єднаної програми ООН
з ВІЛ/СНІД, понад 100 тис. ВІЛ-інфікованих українців не знають про свій діагноз через одну із найголовніших проблем
у боротьбі з інфекцією – недостатній обсяг тестування серед населення, а саме впровадження швидких тестів на ВІЛ.
Проект Агентства США з міжнародного розвитку (U.S. Agency
for International Development – USAID) HealthLink «Прискорення
зусиль з протидії ВІЛ/СНІД в Україні» був запущений у 2017 році та
триватиме до 2022 року в регіонах, які мають найвищі показники
поширення ВІЛ-інфекції – у Дніпропетровській, Донецькій,
Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській,
Полтавській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.
Проект впроваджується благодійною організацією «100 % Життя»
у партнерстві з «Альянсом громадського здоров’я» та за підтримки держави.
До найважливіших напрямів роботи цього проекту належать такі:
• залучення сімейних лікарів до тестування та лікування ВІЛ;
• залучення соціальних працівників до роботи з інфікованими
особами;
• моніторинг закупівлі медичних препаратів у регіонах через
ProZorro;
• внесення змін до нормативної бази та підтримка медичної
реформи в Україні.
За рік роботи проект вже має наступні досягнення:
• 220 медичних закладів залучено до проекту;
• 4 500 лікарів пройшли навчання з тестування та лікування ВІЛ;
• протестовано 48 072 особи, з яких 5 887 виявилися ВІЛпозитивними;
• 4 990 пацієнтів отримують антиретровірусну терапію.
МОЗ України відіграє одну з головних ролей у впровадженні
партнерських стосунків із міжнародними асоціаціями. Саме тому
на зустрічі була присутня в.о. міністра охорони здоров’я України
Уляна Супрун, яка розповіла про сучасну політику охорони
здоров’я у сфері діагностики та лікування ВІЛ/СНІД.
«Ми повинні зрозуміти, що ВІЛ – не тимчасова інфекція, яка прогресує десь у світі. Вона вже серед нас, і нам потрібно навчитися
її вчасно діагностувати та лікувати. Для цього слід зробити важливий
крок у реформуванні первинної ланки охорони здоров’я – навчити
сімейних лікарів проводити тестування та лікування ВІЛ-інфекції.
Така необхідність пов’язана з тим, що інфіковані особи мають
супутні захворювання (цукровий діабет, гіпертензію, ниркову недостатність та інші), що потребує комплексного підходу до їх лікування. Сьогодні перед нами стоїть амбітне завдання – дати усім
українцям, що живуть з ВІЛ, можливість дізнатися про свій статус й
отримати доступ до повноцінного якісного лікування. Зупинити
епідемію в Україні можливо!», – зазначила Уляна Супрун.
Агентство США з міжнародного розвитку представляла директор Регіональної місії USAID в Україні та Білорусі Сюзан Фрітц.

«Наше агентство вже майже 20 років співпрацює з Україною.
Ми вважаємо, що першочерговим кроком у справі зупинення
епідемії є раннє виявлення хвороби та забезпечення можливості
її лікування. Це є одним із основних завдань HealthLink – проекту
вартістю 22 млн дол. США, який реалізовуватиметься в Україні
до 2022 р. Цей проект зробить свій внесок до широкого спектру
заходів Уряду США з подолання ВІЛ-епідемії. Ми сподіваємося,
що Україна зможе досягти загальносвітових цілей, згідно з якими
до 2030 р. населення світу має позбутися від ВІЛ-інфекції», – заявила Сюзан Фрітц.
Центр громадського здоров’я МОЗ також бере активну участь
у реалізації проекту HealthLink. Його директор Володимир Курпіта
зазначив, що створена мережа громадських центрів відіграє
значну роль у створенні зв’язку між населенням, медиками та
владою, що суттєво покращує їх взаємодію.
Виконавчий директор БО «100 % життя. Київський регіон» Лада
Булах відмітила практичні аспекти роботи програми HealthLink.
«На сьогодні медичні заклади забезпечені тестами на ВІЛ,
а саме тестування триває всього 25–30 хв. Чому ж не збільшується
диспансерна група? Люди живуть з ВІЛ та не знають про своє
захворювання. Запуск проекту HealthLink виявив недоліки існуючої
системи охорони здоров’я та дозволив визначити особливості
психології пацієнтів», – заявила Лада Булах.
Окрім того, спікер зазначила, що сучасна програма боротьби
з епідемією ВІЛ включає два аспекти:
• практична медична допомога. Її першочергове завдання –
навчити лікарів первинної ланки пропонувати пацієнтам
ВІЛ-тестування;
• соціальний супровід. У м. Київ за останній рік суттєво збільшилася кількість виявлення ВІЛ-позитивних осіб, але, разом
з тим, збільшилася й кількість пацієнтів, які відмовляються від
лікування та більше не повертаються до медичних закладів.
Саме тому у штаті будь-якої лікарні повинен бути соціальний
працівник, який допоможе особі з позитивним ВІЛ-статусом
адаптуватися та почати лікування.
Відтак головною метою проекту HealthLink є надання якісних
медичних послуг та покращання доступу до лікування ВІЛінфікованих, а також участь у ньому соціальних працівників громадських організацій, які проводять до- та післятестову консультацію, розповідають про алгоритм дій та надають психологічну
підтримку кожному пацієнту.
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