Опис
No.

C1

C2

Пріорит
етність
Priority

Priority 2

Priority 1

Завдання /
Інтервенція /
Захід

Виконавці
(основний
реципієнт та
субреципієнти)

Обгрунтування/Бюджетні
деталі/коментарі

Забезпечення
безперебійної
роботи
національної
гарячої лінії по
COVID-19

Ensuring
uninterrupted
operation of the
National COVID19 Hotline

Забезпечення
ефективного
виявлення
випадків COVID19 з метою
зменшення
ризику
поширення та
створення умов
для ефективного
клінічного
менеджменту
коінфекції
TB/COVID-19

Ensuring
effective
detection of
COVID-19 cases
in order to reduce
the risk of
transmission as
well as to enable
effective clinical
management of
TB/COVID-19 coinfection

Поширення інфекційної хвороби COVID-19 хвилює громадян
України. Наразі є численні телефонні дзвінки з питаннями
про шляхи поширення, симптоми захворювання, інформація
про те, як звернутися до лікарні для діагностики, лікування
тощо. Щоб забезпечити скоординовану роботу щодо надання
швидких, професійних відповідей на запити представників
НУО, що надають послуги цключовим групам щодо різних
питань про COVID-19, існує потреба у підтримці роботи
"гарячої лінії" з питань COVID-19 Центру Громадського
Здоров'я МОЗ України . Планується підтримка 4
висококваліфікованих спеціалістів, які надаватимуть відповіді
на запитання представників НУО щодо COVID-19.

The spread of COVID-19 infectious disease is of
concern to the citizens of Ukraine. Here are
numerous phone calls with questions about the
ways of spread, symptoms of the disease,
information on how to apply to the hospital for
diagnosis, treatment, etc. In order to ensure
coordinated work on providing quick, professional
answers to HGOs, which provide services to KP on
various issues of COVID-19, there is a need to
support the work of the PHC`s COVID-19 Hotline. It
is planned to support 4 highly qualified specialists,
who will provide answers to questions from NGOs`
representatives and teams regarding COVID-19.

підтримка роботи 6
консультантів гарячої лінії
COVID-19 (6 * 1200 $ * 10
місяців)

Закупівля та постачання тестів для виявлення COVID-19
серед цільових груп населення з метою забезпечення
обстеження хворих на туберкульоз на наявність COVID-19 та
обстеження пацієнтів з COVID-19 на наявність ТБ, а також
обстеження медичних працівників. Пацієнти з COVID-19 та
туберкульозом мають подібні симптоми захворювання, тому
необхідно забезпечити доступ представників загального
населення з ознаками туберкульозу до послуг з діагностики
ТБ/COVID-19, зокрема мікробіологічна лабораторія з
діагностики туберкульозу повинна мати обладнання з
достатньою потужністю для виявлення туберкульозу та
COVID-19. Раннє виявлення COVID-19 буде досягнуто за
рахунок придбання картриджів для виявлення COVID-19 для
існуючих систем GeneXpert, встановлених на первинному та
вторинному рівнях надання медичної допомоги в цивільному
та пенітенціарному секторах, а також у мікробіологічних
лабораторіях, що спеціалізуються на діагностиці туберкульозу.
Наявне обладнання дозволяє проводити тести на виявлення
коронавірусної інфекції COVID-19 без погіршення
можливостей діагностування туберкульозу і повністю
задовольняти звичайні потреби служби лікування
туберкульозу.
Також передбачена закупівля картриджів для лабараторій
Міністерства оборони (для 4 існуючих систем та 4 нових,
запланованих до закупівлі в рамках даного запиту).

Procurement and supply of tests for detection of
COVID-19 among the target populations in order to
ensure screening of patients with TB for COVID-19
and screening of COVID-19 patients for TB, as well
as screening of healthcare workers. Patients with
COVID-19 and those with TB demonstrate similar
symptoms, hence it is necessary to ensure access
of the general population with signs of TB to the
diagnosis of TB/COVID-19, namely the
microbiological TB laboratory must have the
equipment with sufficient capacity for the detection
of TB and COVID-19. Early detection of COVID-19
will be achieved through procurement of cartridges
for the detection of COVID-19 for the existing
GeneXpert systems installed at the primary and
secondary levels of healthcare delivery of the civil
and penitentiary sectors, as well as in
microbiological laboratories specialising in TB
diagnosis.The existing equipment allows to conduct
tests to detect coronavirus infection COVID-19
without compromising the capacity to diagnose TB
and fully satisfy the normal needs of the TB service.
Also it is invisioned to procure cartridges for the
labaratories of the Ministry of Defence - for 4 existed
GenExpert systems and 4 new planned for
procurement in the framework of the Funding
request

Україна розраховує
Ukraine expects to procure 72 800 CoV-2
придбати 72 800 картриджів cartridges at $22,4 each (2800 - For the
CoV-2 по $22,4 кожен (2800 - Ministry of Defence). The total cost of the
для Міністерства оборони). cartridges including 3% logistics costs is $1
Загальна вартість
679 642
картриджів, включаючи 3%
логістичних витрат,
становить $1 679 642

Загальна вартість логістики The total cost of logistics for 5 months of 2020
за 5 місяців 2020 року та
and the first quarter of 2021 is $43 520
перший квартал 2021 року
становить $43 520

C3

Priority 1

Забезпечення
ефективного
виявлення
випадків COVID19 з метою
зменшення
ризику
поширення та
створення умов
для ефективного
клінічного
менеджменту
коінфекції
TB/COVID-19

Ensuring
effective
detection of
COVID-19 cases
in order to reduce
the risk of
transmission as
well as to enable
effective clinical
management of
TB/COVID-19 coinfection

Організація логістики біоматеріалів для виявлення
коронавірусної інфекції COVID-19 та туберкульозу з
віддалених районів до обласних центрів лікування
туберкульозу та інших закладів, які мають відповідне
обладнання, шляхом розробки ефективних шляхів доставки
біологічного матеріалу та кур'єрських та транспортних послуг у
13 регіонах України до кінця 2020 року. В інших регіонах
логістика біологічного матеріалу повинна підтримуватися у
рамках проєкту «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в
Україні», який фінансується USAID.

Organisation of biomaterial logistics for detection of
coronavirus infection COVID-19 and TB from
remote districts to provincial TB treatment facilities
and other appropriately equipped facilities, by
developing effective routes for the delivery of
biological material and courier and transport
services in 13 regions of Ukraine by the end of
2020. In other regions, the logistics of biological
material are to be supported by the USAID-funded
Support TB Control Efforts in Ukraine project.

C4

Priority 1

Зміцненя
здатності
фтізіопульмонол
огічних центрів
працювати з
важко хворими
на COVID-19 та
TB

Strengthening the
capacity of
phthisiopulmonar
y centers to work
with critically ill
patients with
COVID-19 and
TB

Наразі визначено 240 лікарень першої хвилі, які будуть
приймати перших пацієнтів з коронавірусом для госпіталізації
пацієнтів із COVID-19, але їх перелік може зрости за
необхідності у разі загострення ситуації. Більшість
протитуберкульозних закладів наразі не займається
лікуванням пацієнтів із коронавірусною інфекцією COVID-19,
однак, може виникнути необхідність у прийомі та лікуванні
таких пацієнтів. Станом на травень 2020 року до першої хвилі
медичної допомоги в зв'язку з COVID-19 включені 4
регіональні фтизіо-пульмонологічні центри (Львівська, ІваноФранківська, Тернопільська, Закарпатська області).
Зважаючи на вищезазначене, Центр громадського здоров’я
зібрав інформацію з цих протитуберкульозних закладів
стосовно потреб у обладнанні для забезпечення якісної
медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях в зв’язку із
COVID-19 для важкохворих пацієнтів у реанімаційних
відділеннях та палатах. За результатами аналізу було
визначено необхідність додаткової закупівлі приладів штучної
вентиляції легенів, кисневих генераторів, пульсоксиметрів,
кисневих масок.
Для уникнення інфікування ТБ пацієнтів з COVID-19 будуть
дотримані правила інфекційного контролю, зокрема окремі
ізольовані палати, розведення потоків пацієнтів, тощо.

Currently, 240 first-wave hospitals that will be the
first to receive patients with coronavirus have been
identified for the hospitalization of patients with
COVID-19, but their list may increase if necessary
should the situation exacerbate. Most TB facilities
do not currently treat patients with COVID-19
coronavirus infection, however, there may be a need
to receive and treat such patients. As of May 2020,
4 regional phthisiopulmonary centers are included in
the first wave of COVID-19 medical care (Lviv,
Ivano-Frankivsk, Ternopil, Zakarpattia regions).
In view of the above, the Public Health Centre has
collected information from these TB facilities on the
need for equipment to enable the provision of quality
medical care in an emergency situation related to
COVID-19 for critically ill patients in intensive care
units and wards. According to the results of the
analysis, the need for additional purchase of artificial
lung ventilation devices, oxygen generators, pulse
oximeters, oxygen masks was determined.
In order to mitigate risk of infecting COVID patients
with TB the rules of infection control will be
observed, the patients will be hospitalized in
separate boxes, separate patients flows, etc.

support for the work of 6 consultants of the
COVID-19 hotline (6*1200$*10 months)

PHC

Кошти на
2020 рік
(вересень грудень)

28 800

Кошти на
2021 рік
(січеньчервень)

43 200

ЗАГАЛЬНИ
Й БЮДЖЕТ

Priority 1

Priority 2
GF CT
Comments

72 000

25 200

PRs` comments

GF CT
Comments (6
Aug 2020)

PRs` comments
(7 Aug 2020)

46 800

This was
highlighted as
"...not likely to be
funded and
should be
removed" in our
24 July 2020
response.
100% Life

617 868

1 061 773

1 679 642

587 875

1 091 767

The expected
number of tests
might not be
available, as it
was seen in the
previous WHO
allocated test
numbers.
PHC

43 520

43 520

21 760

21 760

PHC

495 039

495 039

233 526

261 513

To ensure proper
infection control, 3rd
level microbiological
laboratories for the
diagnosis of TB of
civil and penitentiary
sector are equipped
with biosafety
cabinets of 2 A class
(separately for
sample preparation,
allocation of MBT and
production of TMC),
laboratory specialists
work with sputum contagious
biomaterial, which
may contain other
diseases, therefore
laboratory specialists
are equipped with
disposable gowns,
gloves, respirators
In the C19RM
and glasses, and
FR, please clarify additional
"How risk of
procurement of PPE
infecting COVID is also envisioned.
patienst with TB In order to mitigate
are mitigated at risk of infecting
TB hostitals?"
COVID patients with

C5

C6

Priority 1

Priority 1

Забезпечення
ефективного
виявлення
випадків COVID19 з метою
зменшення
ризику
поширення

Проведення
популяційного
серопревалентного
дослідження

Ensuring
effective
detection of
COVID-19 cases
in order to reduce
the risk of
transmission

Оцінка тягаря
COVID-19 та
ефективність
рутинного
нагляду

A1

Priority 2 Забезпечення
ефективного
лікування
випадків COVID19 в мережі
закладів охорони
здоров'я
Міністерства
оборони України

Ensuring
effective
treatment of
COVID-19
casesin in the
health care
facilities of the
Ministry of
Defence of
Ukraine

A2

Priority 2 Забезпечення
функціонування
станцій
централізованої
подачі кисню в
мережі закладів
охорони
здоров'я
Міністерства
оборони України

Ensuring
functioning of
centralized
oxygen supply
stations in the
health care
facilities of the
Ministry of
Defence of
Ukraine

A3

Priority 1

Ensuring
effective
detection of
COVID-19 cases
in order to reduce
the risk of
transmission in
the Ministry of
defence system

Забезпечення
ефективного
виявлення
випадків COVID19 з метою
зменшення
ризику
поширення в
системМіністерс
тва оборони
України.

Закупівля реагентів для апаратів Abbott m2000rt / m2000sp
для діагностики COVID-19. В Україні є 13 приладів Abbott
m2000rt / m2000sp, які можна використовувати для
діагностики COVID-19.
Поточна потреба у тестуванні за допомогою цих пристроїв
становить 15 тисяч тестів на місяць. Це 25% максимального
навантаження на ці пристрої. Решта потенціалу буде
використана для потреб ВІЛ.

Інформація про інтенсивність та особливості поширення
COVID-19 має вирішальне значення для планування та
адаптації заходів щодо стримування епідемій. Для України
єдиним джерелом такої інформації є плановий епіднагляд,
який здійснюється мережею обласних лабораторних центрів
та зі зведеними на національному рівні даними в ЦГЗ.
Показники та прогнози, які використовуються для
регіонального адаптивного карантину, моделювання та
прогнозування, ґрунтуються на кількості зареєстрованих
випадків у національній системі спостереження та кількості
проведених тестів. Хоча докладаються зусилля для
забезпечення виявлення випадків, відстеження контактів та
відповідного потоку інформації, існує ряд факторів, що
негативно впливають на цей процес, включаючи брак ресурсів
у регіонах. Оцінка системи рутинного спостереження поки що
не була завершена, і між експертами проводяться дебати
щодо реального тягаря COVID-19 та відсотка випадків. Хоча
відомо, що серопресивність антитіл до SARS-CoV-2 в Європі
та США є низькою, що свідчить про те, що колективний
імунітет не може бути сформований навіть у районах з
інтенсивними епідеміями, в Російській Федерації та Казахстані
розповсюджуються думки про 50% серопресивності, що
впливає на сприйняття, практику та рішення для України.
Для усунення недоліків, описаних вище, ми пропонуємо
провести дане дослідження як засіб оцінки реального тягаря
COVID-19 та ефективності рутинного спостереження. Ця
активність вважається пріоритетною для національної
відповіді, оскільки вона дозволить оцінити фактичну кількість
людей, які були заражені SARS-CoV2 з початку епідемій, і
стане основою для оцінки інтенсивності епідемій COVID-19 та
ефективність рутинного нагляду. Орієнтовна кількість імунної
популяції та активних випадків буде використана для
коригування
моделювання
та прогнозування
за допомогою
Закупівля
станцій
централізованої
подачі кисню
(генератор,
мережа, підключення до лікарняних ліжок). Планується
обладнати всі Військово-медичні клінічні центри (м. Київ, м.
Харків, м.Львів, м.Одеса, м.Дніпро, м.Вінниця)

Procurement of the reagents for the Abbott m2000rt
/ m2000sp machines for the diagnosis of COVID19. There are 13 Abbott m2000rt / m2000sp
devices in Ukraine, which can be used for diagnosis
of COVID-19.
The current need for testing using these devices is
15 thousand tests per month. This is 25% of the
maximum load on these devices. The remaining
capacity will be used for HIV needs.

Information about intensity and features of COVID19 spread is crucial for planning and adapting
measure to contain the epidemics. For Ukraine, the
only source of such information is routine
surveillance performed by the network of oblast
laboratory centers and with data aggregated at the
national level at the national Public Health Centers.
Indicators and predictors used for regional adaptive
quarantine and modeling and forecasting are based
on the number of registered cases in the national
surveillance system and number of tests performed.
Although efforts are made to ensure case detection,
contact tracing and relevant information flow, there
are number of factors negatively influencing this
process, including lack of resources in regions.
Assessment of routine surveillance system was not
completed so far, and there are debates between
experts about the true burden of COVID-19 and the
percentage of cases caught by surveillance. While
this is known that seroprevalence of antibodies to
SARS-CoV-2 in Europe and US is low
demonstrating that herd immunity cannot be gained
even in the areas with intensive epidemics, there are
circulating speculations about 50% seroprevalence
in Russian Federation and Kazakhstan, which
influence perception, practices and decisions for
Ukraine.
To address the gaps described above, we propose
to conduct a serosurvey as a mean of assessing
true burden of COVID-19 and effectiveness of
routine surveillance. This assessment is considered
a priority for the national response as it will allow
estimation of the
actual number
of people
had
Procurement
of centralized
oxygen
supplywho
stations
(generator, network, connection to hospital beds). It
is planned to equip all Military Medical Clinical
Centers (Kyiv, Kharkiv, Lviv, Odessa, Dnipro,
Vinnytsia)

Мінімальна кількість
The minimum amount of reagent and test stock 100% Life
реагентів і пробних запасів should be at least four months, 60 thousand
повинна бути не менше, ніж tests in total, 21.85 USD per test
для чотирьох місяців,
загалом 60 тис. тестів 21,85
$ за тест

Бюджетні розрахунки:

Budget calculations:

документи на навчання 4500
адміністративні витрати 13000
пілотне набирання підходів 8 500
тренінгів для польових
команд - 5700
польові дані та збір вибірки 200 000
лабораторне тестування 57 000
моніторингові візити - 6000
введення даних, аналіз,
звіти, рекомендації,
комунікація - 4500

study documents – 4,500
administrative costs – 13,000
piloting recruiting approaches – 8,500
trainings for field teams – 5,700
field data and sample collection – 200,000
laboratory testing – 57,000
monitoring visits – 6,000
data entry, analysis, reports, recommendations,
communication – 4,500

PHC

1 311 000

1 311 000

1 311 000

If the request is
for 4 months of
test
requirements
(60,000 in total),
it might be
prudent to have
all in Priority 1.
Supply by Abbott
still needs to be
confirmed.
299 200

299 200

Supply by Abbott
still needs to be
confirmed.

299 200

This is highly
unlikely to be
funded,
recommended to
be removed.
6 станцій по $50 000 кожна 6 stations for $ 50,000 each

APH

300 000

300 000

300 000

Залучення технічного фахівця для процесу супроводу закупівлі Involvement of a technical specialist to support of
та встановлення станцій централізованої подачі кисню.
procurement and installation of centralized oxygen
supply stations.

APH

12 000

12 000

12 000

Закупівля систем GeneXpert дозволить проводити тести для
виявлення інфекції COVID-19 без шкоди для здатності
діагностувати туберкульоз і в повній мірі задовольняти
потреби Міністерства оборони у боротьбі з туберкульозом.
Планується обладнати 4 госпіталі - Львів, Одеса, Вінниця,
Дніпро). В цих закладах системи GeneXpert не встановлені

APH

70 000

70 000

The procurement of GeneXpert systems will allow to 4 системи по $15000 кожна 4 systems, 17500 USD each
detect COVID-19 infection without compromising
(Львів, Одеса, Вінниця
(Львів, Одеса, Вінниця Дніпро)
the ability to diagnose tuberculosis and fully meet
Дніпро)
the needs of the Ministry of Defense in the fight
against tuberculosis. It is planned to equip 4
hospitals - Lviv, Odesa, Vinnytsia, Dnipro. There are
no GeneXpert systems installed in these facilities

70 000

It will be useful
to also provide
the utilization
rate of the
current
machines in
these hospitals;
fine if there are
no machines
(which hopefully
is planned to be
used for TB/HIV
testing later after
Covid-19).

It will be useful to
also provide the
utilization rate of
the current
machines in these
hospitals; fine if
there are no
machines (which
hopefully is
planned to be
used for TB/HIV
testing later after
Covid-19).

There are no
GeneXpert systems
installed in these
facilities. After COVID19 machines are
planned to be used
for TB/HIV testing

A4

A5

Priority 1

Закупівля та
Procurement and Закупівля та постачання ЗІЗ для працівників, які беруть участь
постачання
supply of PPE to у наданні медичних послуг пацієнтам, а також для пацієнтів,
засобів
TB facilities
які отримують лікування у протитуберкульозних стаціонарах та
індивідуального
амбулаторіях. Попит розраховується відповідно до Стандарту
захисту (ЗІЗ) до
контролю за інфекціями та міжнародних рекомендацій та
установ
враховує наявний запас ЗІЗ та прогнозовані запаси з усіх
лікування
джерел (респіратори, маски, дезінфікуючі засоби тощо).
туберкульозу

Priority 1 Забезпечення
співробітників
проектів, які
надають послуги
ключовим
групам
населення за
підтримки
державного
бюджету та ГФ
індівидуальними
засобами
захисту

A6

Priority 2

A7

Priority 2

Забезпечення
безпечного
зберігання та
використання
рецептурних
агонстів опіоідів.

Забезпечення
співробітників і
клієнтів
туберкульозної
служби на
тимчасово
неконтрольован
их територіях
засобами
індивідуального
захисту

A8

N1

Priority 1

Priority 1

Providing
personal
protective
equipment to
project staff,
working with key
populations,
under the support
of the state
budget and the
GF

З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції серед
працівників та клієнтів і, як наслідок, переривання надання
послуг у проектах, які впроваджуються за підтримки
Глобального Фонду, необхідно забезпечити персонал та
клієнтів індивідуальними засобами захисту.

Procurement and supply of PPE for personnel
involved in the delivery of healthcare services to
patients, as well as for patients treated in inpatient
and outpatient TB facilities. The demand is
calculated in accordance with the Standard of
infection control and international recommendations,
and considers the existing stock of PPE and
projected supplies from all sources (respirators,
masks, disinfectants, etc.).

In connection with the continuation of the project
areas workflow under the support of the GF, there is
a need to provide individual protection to project
staff and clients, receiving services in projects.

APH

615 870

615 870

1 231 740

375 462

856 278

Details to be
provided later on
quantities and
unit costs used.
Закупівля респіраторів
FFP3, дезінфікуючих
засобів для рук та
поверхонь, масок для
соціальних робітників (дві
на день) та клієнтітв (одна
на відвідування проекту),
одноразових рукавичок та
лазерних термометрів.

FFP3 respirators, hand and surface
disinfectants, masks for social workers (two
items per day) and clients (one item per visit?),
disposable gloves, laser thermometers

APH, Local
NGO partners

442 341

442 341

884 682

884 682

Details to be
provided later on
quantities and
unit costs used.
Ensuring safe
storage and
handling of take
home opioid
agonist
medication.

Зростаюча кількість пацієнтів, які отримують дози опіоїдних
антагоністів в домашніх умовах, вимагає навчання членів сім'ї,
партнерів та друзів ЛВІН щодо безпечного зберігання та
поводження з лікарськими засобами. Втручання включає
введення індивідуальних фіксаторів для безпечного
зберігання пацієнтами опіоїдних агоністів

The increasing number of patients accessing take
home doses of opioid agonists requires education of
family members, partners and friends of PWUD on
safe storasge an handling of medications. The
intervention includes introductionm of individual
lockers for safe storage of opioid agonists by
patients

Закупівлі дял
непідконтрольних територій
(Донецьк + Луганськ разом)
70 комплектів захисного
одягу для роботи з
пацієнтами COVID, масок
(для медичного персоналу
30000 * 6 = 180000 шт., Для
пацієнтів 60000 * 6 =
360000 шт., всього 540000
шт.), Захисних рукавичок (
30000 * 6 = 180000 шт),
дезінфікуючі засоби індивідуальні флакони на
100 мл. (1200 * 6 = 7200
шт). індивідуальні пляшки
по 60 або 100 мл. для
амбулаторій (1200 * 6 =
7200 шт)

NGCA: Personal
protective
equipment for TB
outpatients and
Hotline to
address any
COVID issues

Бюджет включає
координацію та
професійний нагляд за
працівниками онлайн, IT
підтримку, налаштування та
обслуговування технологій
онлайн-консультування,
маркетинг онлайн-сервісів
(SEO, соціальні медіа
тощо), розробка контенту
(освітні, профілактичні,
довідкові матеріали),
онлайн-консультанти
(інфекційні хвороби та інші
медичні спеціалісти,
The activity responds to identified high need in
психічне здоров'я,
mental health services among KPs including PWID психологічна та соціальна
and MSM. The service relies on existing
підтримка), поглиблене
infrastructure and cadre and is linked to the online консультування
entry points, online counselling and navigation
вузькоспеціалізованих
activity above. The activity will support in-service
лікарів. Активність
professional development and supervision of mental передбачає залучення 4000
health specialists who provide online and offline
клієнтів.
services to people from key populations and their
partners. Specialists from Postgradiate Medical
Education Academy will be involved in in-service
training and supervision of mental health specialists
and ensure necessary licensing and professional
qualifications, as well as the development and rollout
of professional standards and guidelines. Online
and offline services will be delivered by verified
providers based on providers' territory and will not
require
additional
investment thus Закупівля дезінфікуючих
Забезпечення
Providing
З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції серед In
orderany
to prevent
theinfrastructural
spread of coronavirus
співробітників
employees of
працівників та ВІЛ-інфікованих клієнтів та створення
infection among workers and HIV-infected clients
засобів для рук та
організацій, які organizations that безпечних умов, необхідно забезпечити персонал та клієнтів
and to create safe conditions, it is necessary to
поверхонь, масок для
надають послуги provide care and індивідуальними засобами захисту та антисептиками.
provide staff and clients with personal protective
соціальних робітників (дві
з догляду та
support services,
equipment and antiseptics.
на день) та клієнтів (одна на
підтримки, за
at the expense of
відвідування).
кошти
the state budget
державного
with individual
бюджету
means of
Rapid Delivery of
Harm Reduction
Commodities,
Оперативка
Diagnostics and
доставка засобів Medicines by
зменшення
mobile delivery
шкоди,
units
діагностичних і Online outreach,
лікарських
screening,
засобів
counselling and
Використання
navigation to HIV
інтернет та
services for key
соціальних
populations
медіа як засобів
аутріч, скринінгу
на рівень
ризику,
консультування
та навігації до
ВІЛ-послуг для
ключових
популяцій

Інтервенція включає доставку послуг командами, у які будуть
входити соціальні працівники та медичні спеціалісти (за
потреби). Послуги будуть надаватися за попередньою
домовленістю через Інтернет або телефонний дзвінок до
місця проживання або роботи клієнта або до іншого
прийнятного місця. Дана інтервенція покликана унікнути
переривання доступу до засобів зменшення шкоди,
діагностичних та лікувальних засобів в умовах карантину
(припинення роботи громадського транспорту), а також
забезпечуватиме мождивість надання послуг важкодоступним
сегментам ключових груп з високим ризиком
передачі/інфікування ВІЛ, обмеженою мобільністю або
особливими потребами щодо конфіденційності.
Заходи покликані забезпечити кваліфіковане надання послуг з
психічного здоров'я ключовим популяціям (зокрема ЛВН та
МСМ), потреба у яких визначена низкою досліджень. Заходи
використовуватимуть існуючу інфраструктуру та кадри та
доповнюють заходи, пов'язані з віртуальними точками входу
до послуг із застосуванням інтернет та соціальних медіа,
онлайн консультуванням та навігацією (див. вище). Заходи
забезпечуватимуть професійний розвиток фахівців з
психічного здоров'я, які надають послуги ключовим
популяціям та їх статевим партнерам. Послуги з підвищення
кваліфікації, супервізії, запезпечення ліцензування та розробку
фахових стандартів здійснюватимуть фахівці академії
післядипломної освіти. Послуги з психічного здоров'я
надаватимуться перевіреними фахівцями на території
провайдера, що не вимагатиме додаткових інфраструктурних
інвестицій і забезпечуватиме високий рівень сталості.

Includes delivery of services by teams of social
workers and healthcare specialists (if required). The
service will be piloted in three geographic locations
with staged introduction of additional units. Services
will be delivered by online or telephone
appointments to client's home, office or other
acceptble location. The service will allow to avoid
interrupted access to commodituies, diagnostics
and medicines during quarantine (suspended
operations of public transport), as well as enable
serving the underserved segments of key
populations with high risk of HIV
transmission/aquisition, limited mobility or specific
confidentiality concerns.

NGCA Procurement (Donetsk+Luhansk
together) of 70 sets of protective clothing for
working with COVID patients, masks (for
medical staff 30000*6=180000 pc, for patients
60000*6=360000 pc, total: 540000 pc),
protective gloves (30000*6=180000 pc),
disinfectants - individual bottles per 100 ml.
(1200*6=7200 pc). individual bottles per 60 or
100 ml. for outpatients (1200*6=7200 pc)

APH

50 000

50 000

100 000

APH

229 217

229 217

458 434

100 000

458 434

Not critical to be
included under Included under
Priority 1?
priority 1
The budget includes coordination and
professional supervision of online workers, IT
support, setup and maintenance of online
counselling technology, marketing of online
services (SEO, social media etc.), content
development (educational, prevention, reference
materials), online counsellors (infectious
disease and other medical specialists, mental
health, psychological and social support), indepth counselling by highly specialised
providers. The intervention is expected to
engage 4000 clients.

Purchase of hand and surface disinfectants,
masks for social workers (two per day) and
clients (one per visit).

APH, Local
NGO partners

100% Life

200 000

50 742

205 000

405 000

300 000

50 742

50 742

105 000

Details to be
provided later on
quantities and
unit costs used.

N2

Priority 1

N3

Priority 1

N4

Priority
1&2

N5

N6

Priority
1&2

Priority
1&2

Доставка АРТ

В умовах карантину, за
відсутності транспорту,
пацієнти з ВІЛ не можуть
отримувати АРТ, що є
прямою загрозою масового
зриву лікування. Покриття
становить 38500 осіб і
дорівнює 35% від кількості
людей на АРТ станом на
01.05.2020р. Дві доставки
на кожну людину, виходячи
з припущення, що одна
доставка триває
2-3 11550
місяці і
Допомога ВІЛAssistance to
Втручання спрямоване на забезпечення безперервної
The intervention is aimed at ensuring the continuity Покриття
становить
позитивним
HIV positive
медичної та соціальної підтримки ВІЛ-позитивних людей та
of medical and social support of HIV positive people особи та обчислюється як
людям у доступі people in access доступність медичних послуг у рамках карантину та доповнює and the availability of medical services within
30% від загального
до медичних
to medical
послугу доставки АРТ на автомобілі. Клієнти, які проживають у quarantine and is complementary to the service of
покриття клієнтів, яким АРТ
послуг в умовах services for HIV віддалених районах, як правило, мають значно меншу
ART delivery by car. Clients living in remote areas
доставляється в рамках
карантинних
support in the
прихильність лікуванню. Це втручання спрямоване
tend to have a much lower commitment to treatment. цього проекту
обмежень
conditions of
здебільшого на них. Передбачається, що при доставці АРТ
This intervention is aimed mostly at them. It is
quarantine
автомобілем до віддалених населених пунктів клієнт також
assumed that when ART is delivered by car to
restrictions
отримає консультацію лікаря, консультацію соціального
remote settlements, the client will also receive a
працівника, буде проведено забір крові для рутинного
doctor's consultation, a social worker's consultation,
моніторингу лікування ВІЛ (CD4, вірусне навантаження) або
blood sampling will be performed for routine
термінової діагностики. Буде також за потреби проведений
diagnosis (CD4, viral load) or urgent diagnostics.
відбір крові для тесту COVID ELISA. Послуга надаватиметься Blood sampling for COVID ELISA test will also be
у форматі мультидисциплінарної команди
performed. The service will be provided in the
format of a multidisciplinary team

Організація
тестування на
COVID в місцях
перетину лінії
розмежування в
окремих районах
Донецької та
Луганської
областей

Організація
тестування на
COVID в місцях
перетину лінії
розмежування в
окремих районах
Донецької та
Луганської
областей

Організація
тестування на
COVID в місцях
перетину лінії
розмежування в
окремих районах
Донецької та
Луганської
областей

ART delivery

Organization of
testing for
COVID at the
intersection
points of the
demarcation line
in the particular
districts of
Donetsk and
Luhansk regions

Organization of
testing for
COVID at the
intersection
points of the
demarcation line
in the particular
districts of
Donetsk and
Luhansk regions

Organization of
testing for
COVID at the
intersection
points of the
demarcation line
in the particular
districts of
Donetsk and
Luhansk regions

Втручання передбачає організацію доставки АРВ-терапії
пацієнтам під карантинними обмеженнями. Втручання
передбачає отримання ліків соціальним працівником у центрі
СНІДу або на сайті АРТ, організацію доставки пацієнтам.
Доставка буде здійснюватися двома способами: поштовими
послугами (для 70% клієнтів) та доставкою автомобілем (для
30% клієнтів). Вимоги до зберігання в холодовому режимі
будуть дотримані під час доставки, оскільки препарати
доставлятимуться в коробках з хладогенами.

Втручання спрямоване на забезпечення доступу до
діагностики на COVID в точках перетину лінії розмежування
(діагностика проводитиметься методом ПЛР). У рамках цього
втручання ці пункти будуть забезпечені відповідним
обладнанням (GeneXpert) та іншими матеріалами
(картриджами, набором для збору біоматеріалу).

Надання засобів індивідуального захисту для медичного
персоналу, який проводитиме випробування COVID у місцях
перетину лінії розмежування в окремих районах Донецької та
Луганської областей

Навчання персоналу

The intervention involves the organization of delivery
of ARV therapy to patients under quarantine
restrictions. The intervention involves the receipt of
drugs by a social worker at the AIDS Center or on
the ART site, and the organization of delivery to
patients. Delivery will be carried out in two ways:
through postal services (for 70% of clients) and by
delivery by car (for 30% of clients). Cold storage
requirements will be maintained during delivery, as
the drugs will be delivered in cooler bags.

The intervention is aimed to secure access to
diagnostics on COVID at the intersection points of
the demarcation line (the diagnostics will be carried
out by the method of PCR). Within this intervention
these points will be provided by appropriate
equipment (GeneXpert) and other materials
(cartridges, kit for collecting biomaterial).

Provision of personal protective equipment for
medical personnel who will perform COVID testing
at the intersection points of the demarcation line in
the particular districts of Donetsk and Luhansk
regions

Training for the staff

Under quarantine conditions, in the absence of Subrecipient
transport, people with HIV are unable to receive 100% Life
ART, which is a direct threat of mass disruption
of treatment. The coverage is 38500 people and
is equal to 35% of the number of people on
ART as of 01.05.2020. There are 2 deliveries
for each person, based on the assumption that
one delivery is for 2-3 months and that the strict
quarantine period will last up to 6 months

198 980

298 470

497 450

310 099

187 351

Coverage is 11550 persons and calculated as
30% of the total coverage of clients to whom
ART is delivered under this project

94 821

142 232

237 053

106 725

130 328

410 991

102 748

308 243

Subrecipient
100% Life

Планується проведення
заходів у 4 пунктах
перетину. Загальний обсяг 10 000 осіб
Вартість одиниці
обладнання - 40 000,
загальна - 160 000
Доставка в Україну - 4 000
(для всього обладнання)
Доставка по Україні - 3200
(на все обладнання)
Вартість одного картриджа
становить 22,0 за одиницю
Вартість картриджів на все
покриття - 220 000
Пробірка з аспіратом
носоглотки: 100 одиниць 30,00 доларів США
Вартість пробірки для
всього покриття - 3000
Ламінарний бокс класу
безпеки IIA - 1854,60
доларів США за одиницю
Всього 4 * 1 854,6 = 7 418
Автоматичні дозатори 138,00 доларів США за
одиницю
Автоматичні
дозатори
Планується
проведення
заходів у 4 пунктах
перетину. Кількість
медичного персоналу -8
осіб.
Охоплення 10 000 осіб
Один комплект складається
з халату, окулярів, маски 7,00 доларів США
(комплект)
Всього наборів 8 * 365 днів
* 7 = 20 400
Рукавички - 0,12 дол. США
за одиницю.
Всього рукавичок: 8 *
10000 "0,12 = 9 600
Поверхнева дезінфекція:
хлорне вапно (гіпохлорит
натрію) - 10л 25,00 доларів
США
Всього хлорне вапно 4 * 12
місяців * 10 л = 4 * 12 * 25 =
700
Поверхнева дезінфекція:
70% розчин етанолу - 1л
7,50 дол
Загальний етанол: 4 * 2л *
12 місяців = 4 * 15 * 12 =
720

It is planned to implement activities at 4
100% Life
intersection points.Total coverage - 10 000
people
The cost of a unit of equipment - 40 000, total 160 000
Delivery to Ukraine - 4 000 (for all equipment)
Delivery across Ukraine - 3200 (on all
equipment)
The cost of one cartridge is 22,0 per unit
The cost of cartridges for all coverage 220,000
Test tube with nasopharyngeal aspirate: 100
units - US $ 30,00
The cost of a test tube for the entire coverage
is 3,000
Laminar boxing of safety class IIA - US $
1,854.60 per unit
Total 4 * 1 854.6 = 7 418
Automatic dispensers - US $ 138.00 per unit
Automatic dispensers (total) 138 * 4 = 552
Tips for automatic dispensers of 1000 units US $ 7.00
Tips (total) - 70

Навчання на місці для
персоналу щодо
використання обладнання

On-site training for staff on equipment usage

410 991

Not critical to be
included under
Priority 1?
Accepted
It is planned to implement activities at 4
100% Life
intersection points. Number of medical staff -8
persons. Coverage of 10,000 persons
One set consists of robe, glasses, mask - US $
7.00 (set)
Total sets 8 * 365 days * 7 = 20 400
Gloves - US $ 0.12 per unit.
Total gloves: 8 * 10000 "0.12 = 9 600
Surface disinfection: chlorinated lime (sodium
hypochlorite) - 10L US $ 25.00
Total chlorinated lime 4 * 12 months * 10 l = 4 *
12 * 25 = 700
Surface disinfection: 70% ethanol solution - 1L
US $ 7.50
Total ethanol: 4 * 2l * 12 months = 4 * 15 * 12 =
720

9 661

14 491

24 152

12 137

12 014

Not critical to be
included under
Priority 1?
Accepted
100% Life

1 987

2 980

4 967

1 242

3 725

Not critical to be
included under
Priority 1?
Accepted

N7

Priority 2
Організація
тестування на
COVID в місцях
перетину лінії
розмежування в
окремих районах
Донецької та
Луганської
областей

N8

Priority
1&2

Закупівля
обладнання для
інтервенції
"Організація
тестування на
COVID у місцях
перетину лінії
розмежування в
окремих районах
Донецької та
Луганської
областей"

Priority 2 Дослідження
для визначення
рівня впливу
COVID-19 на
членів
вразливих груп і
ЛЖВ та
виявлення
барєрів для
отримання
послуг,
пов’язаних із
N10 Priority
Закупівля
1&2
засобів
індивідуального
захисту
N9

N11 Priority
1&2

Забезпечення
профілактичних
заходів в
установах
виконання
покарань у
контексті
COVID19
шляхом
використання
засобів
індивідуального
захисту

Organization of
testing for
COVID at the
intersection
points of the
demarcation line
in the particular
districts of
Donetsk and
Luhansk regions

Організація та проведення тестування на СOVID, що включає
збір біоматеріалу, діагностику, реєстрацію результатів та
направлення пацієнта до медичного закладу (у разі
позитивного результату). Для забезпечення цих послуг
оплачуватиметься медсестра та лікар

Organizing and conducting СOVID testing, which
includes the collection of biomaterial, diagnostics,
registration of results and referral of the patient to a
medical facility (in case of a positive result). To
ensure the provision of these services payment for a
nurse and a doctor will be provided

Purchase of
Планується збір біоматеріалу для забезпечення тестування на It is planned to collect biomaterial to provide COVID
equipment for
COVID методом ПЛР
testing by PCR
intervention
"Organization of
testing for
COVID at the
intersection
points of the
demarcation line
in the particular
districts of
Donetsk and
Luhansk regions"
The study to
determine the
level of COVID19 impact on
members of
vulnerable groups
and PLWH and
identify barriers to
obtaining health
related services
Procurement of
personal
protective
equipment

Provision of
preventive
measures in
penitentiary
institutions in the
context of
COVID19
through the use
of personal
protective
equipment

Планується проведення
заходів у 4 пунктах
перетину.
Зарплата лікаря на місяць 600 доларів
Заробітна плата медсестри
в місяць - 400 доларів
Всього лікарів: 4 * 12 * 600 =
28 800
Всього медсестер: 4 * 12 *
400 = 19200

It is planned to implement activities at 4
intersection points.
Doctor's salary per month - $ 600
Nurse's salary per month - $ 400
Total doctors: 4 * 12 * 600 = 28 800
Total nurses: 4 * 12 * 400 = 19200

Загальний обсяг охоплення - Total coverage is 10,000 persons
10 000 осіб
Test tube with nasopharyngeal aspirate: 100
Пробірка з аспіратом
units - US $ 30.00
носоглотки: 100 одиниць Total test tubes: 2 * 10,000 * 0.3 = 6000
30,00 доларів США
Всього пробірки: 2 * 10000 *
0,3 = 6000

Subrecipient
100% Life

purchase
of research company services
закупівля послуг дослідницької
компанії

Наявність захисного
обладнання для медичного
персоналу є обов'язковим
при догляді за хворими на
коронавірусну інфекцію, а
також при наданні будь-якої
іншої медичної допомоги
лікарями. Україна займає
провідне місце у зараженні
медичного персоналу.
Розрахунок у файлі
розрахунків ЗІЗ.

The availability of protective equipment for
Subrecipient
medical staff is mandatory when caring for
100% Life
patients with coronovirus infection, as well as in
the provision of any other medical care by
doctors. Ukraine occupies a leading position in
the infection of medical personnel. Calculation
in file PPE calculations.

Цільові групи:
1) Медичний персонал закладів
2) Немедичний персонал установ
3) Засуджені / ув'язнені, які мають респіраторні симптоми

Target groups:
1) Medical staff of institutions
2) Non-medical staff of institutions
3) Convicts / prisoners who have respiratory
symptoms

SARS-CoV-2 - збудник
COVID-19 передається
через тісні контакти і краплі.
У групі людей, що мають
найвищий ризик зараження,
- люди, які були в тісному
контакті з пацієнтом, або
люди, які піклуються про
пацієнтів. Окрім ключових
загальних профілактичних
заходів (таких як гігієна рук,
гігієна дихання та етикет
кашлю, носіння медичної
маски у разі респіраторних
симптомів та соціальної
відстані), слід вжити
додаткових необхідних
профілактичних заходів,
медичному та немедичному
персоналу для захисту
самих себе і запобігання
передачі збудника COVID19 - це використання
засобів індивідуального
захисту (СТАНДАРТИ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

SARS-CoV-2 - the pathogen COVID-19 is
Subrecipient
transmitted through close contacts and
100% Life
droplets. In the group of people with the highest
risk of infection - people who have been in close
contact with the patient or people who care for
patients. In addition to key general preventive
measures (such as hand hygiene, respiratory
hygiene and cough etiquette, wearing a medical
mask in case of respiratory symptoms and
social distance), additional preventive measures
should be taken that are necessary for medical
and non-medical staff to protect themselves and
prevent transmission of pathogen COVID-19 is the use of personal protective equipment
(STANDARDS OF MEDICAL CARE
"CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)"
https://moz.gov.ua/uploads/3/19713standarti_med_dopomogi_covid_19.p.

2) Передача ЗІЗ до пенітенціарних установ для забезпечення
запобігання інфекції та її поширення

2) Transfer of PPE to penitentiary institutions to
ensure infection prevention and spread of infection.

26 832

26 832

The intervetion
proposes
establishing testing
sites at demarcation
point on the border
between GCA and
NGCA terrotories.
There are no
finctioning health
facilities whose
scope would be to
support COVID
testing withing NHS
Ukraine contracts.
The project
supposes not only
establishing the sites
with respective
equioment and
supplies, but also

Not critical to be
included under
Priority 1?
Accepted

The COVID-19 pandemic has been a strong
catalyst for strengthening barriers to access to
services and could be a source of new ones. This,
in turn, could increase inequalities in access to both
medical and social services. It is expected that
among the main objectives of the study will be:
identifying barriers to obtaining services related to
the preservation of health and life of vulnerable
groups and their categorization; determine the level
of impact (short-term, long-term, overcoming,
insurmountable) on members of vulnerable groups.
As an additional source of information service
Medical coat, disposable
Insulation suit (bioprotection) with boot covers
Respirator protection class not lower than FFP2
Medical gloves non-sterile non-talc nitrile with a long
cuff
Protective glasses
Medical face shield
Medical masks (surgical)
Medical hat
High shoe covers
Alcohol-containing hand antiseptic

The intervention includes the following activities:
1) Purchase of personal protective equipment
(PPE):
- medical mask
- protective overalls
- respirators

16 099

100% Life

Пандемія COVID-19 була потужним каталізатором посилення
бар'єрів у доступі до послуг і може стати джерелом нових. Це,
у свою чергу, може збільшити нерівність у доступі до
медичних та соціальних послуг. Очікується, що серед
основних цілей дослідження буде: визначення перешкод на
шляху отримання послуг, пов'язаних із збереженням здоров'я
та життя вразливих груп та їх категоризацією; визначити
рівень впливу (короткостроковий, довгостроковий,
подолаючий, непереборний) на членів вразливих груп. В
якості додаткового джерела будуть використовуватися
постачальники інформаційних послуг. Це допоможе зібрати та
проаналізувати інформацію про те, наскільки підготовлені
Одноразовий медичний костюм
Ізоляційний костюм (біозахист) з чохлами
Респіратор класу захисту не нижче FFP2
Рукавички медичні нестерильні не талькові нітрили з довгою
манжетою
Захисні окуляри
Медичний щит для обличчя
Медичні маски хірургічні
Медична шапочка
Високі черевики
Ручний антисептик, що містить алкоголь

Втручання включає такі заходи:
1) Придбання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ):
- лікувальна маска
- захисний комбінезон
- респіратори

10 733

100% Life

35 775

263 361

35 775

263 361

526 722

35 775

320 911

205 810

Please clarify
why this is not
under Priority 1,
even certain %
as it is crticial for
HCWs.
Accepted

It is planned to purchase:
1. medical mask - 300 thousand pieces;
2. protective overalls - 5 thousand pieces;
3. respirators - 4 thousand pieces
Quantitative distribution - in proportion to the
years

62 587

62 587

125 174

37 552

87 622

Please clarify
why this is not
under Priority 1,
even certain %
as it is crticial for
HCWs.
Accepted

We are not clear
about the need
for doctors and
nurses' salaries if
this involves
testing services,
as no lab staff are
budgeted.

It is imortant to
determine the COVID19 impact on
vulnerable groups
This is highly
and PLWH as well as
unlikely to be
new emerging
funded as there barriers in obtaining
are reference
health services. The
guidelines,
results will provide
recommended to evidence and support
be removed.
modification of

N12 Priority
1&2

N13

N14

Організація
тестування на
COVID-19 в
установах
виконання
покарань

Priority 2 Покращені ІТрішення
дистанційного
менеджменту
для хворих на
ВІЛ

Посилили
готовність
країни та
реагування на
спалахи та
надзвичайні
ситуації зі
здоров’ям, у
тому числі
COVID-19,
створивши
МеханізмМехані
зм реагування
на надзвичайні
ситуації з питань
епідемій.

Target groups:
Відповідно до вказівок
According to WHO guidelines, all newcomers
1) Newly arrived prisoners / convicts
ВООЗ, всі новоприбулі
should be screened for body temperature and
2) Medical and non-medical staff of institutions
повинні обстежуватись на
respiratory symptoms
3) Visitors
температуру тіла та
(http://www.euro.who.int/en/health-topics/health4) Contact persons who are in penitentiary
респіраторні симптоми
emergencies/coronavirus-covid-19/ novelinstitutions.
((http://www.euro.who.int/en/h coronavirus-2019-ncov-technical-guidanceThe Intervention provides for the following
ealth-topics/healthOLD / coronavirus-disease-covid-19-outbreakmeasures:
emergencies/coronavirustechnical-guidance-europe-OLD / prevention1) Primary screening of newcomers for symptoms
covid-19/ novel-coronavirus- and-control-of-covid-19-in-prisons-and- otherof COVID-19
2019-ncov-technicalplaces-of-detention / faq-prevention-and-control2) Screening of visitors to institutions for symptoms guidance-OLD / coronavirus- of-covid-19-in-prisons-and-other-places-ofof COVID-19
disease-covid-19-outbreakdetention # 441897). Assessment of individual
3) Screening of prisoners / convicts with respiratory technical-guidance-europerisk factors as well as screening that includes
symptoms of COVID19 virus
OLD / prevention-and-control- temperature monitoring and respiratory
4) Screening of staff of institutions (medical and non- of-covid-19-in-prisons-andsymptoms should be performed for all staff
medical) that have respiratory symptoms of COVID- other-places-of-detention / faq- (medical and non-medical) as well as visitors to
19
prevention-and-control-offacilities. If symptoms are present, a person
5) Isolation of persons (prisoners, convicts, staff of covid-19-in-prisons-and-other- suspected of having COVID 19 should be
institutions) in case of symptoms of COVID-19.
places-of-detention # 441897) isolated for further examination and testing. If
6) PCR testing for individuals with symptoms of
Оцінка окремих факторів
COVID19 virus is detected, individuals who
COVID-19 to detect the virus.
ризику, а також обстеження, have had contact with COVID19 patients should
7) PCR testing for contact persons.
що включає моніторинг
also be tested. Testing for the virus will be
8) Transportation of samples for testing to another температури та
performed by PCR on GeneXpert®, which are
institution (if the institution is not provided with
респіраторних симпотомів available in penitentiaries.
GeneXpert®).
повинні виконуватися для
It is planned to purchase:
всього персоналу
1) non-contact thermometers of 500 pieces - for
(медичного та
providing primary screening. 2) cartridges for
немедичного), а також
GeneXpert® for testing.
відвідувачів закладів. Якщо
симптоми є, людину, у якої
підозрюють наявність
COVID 19, слід ізолювати
для подальшого
Improved IT
Діяльність спрямована на розширене дистанційне
The activity is aimed at enhanced remote
оновлення
HIV MIS functionality update 12000
solutions for HIV спілкування лікаря та ВІЛ-пацієнта. Обмін інформацією
communication by the health-care provider and HIV функціональності МІС ВІЛ
Patient app update 8000
patients remote
здійснюватиметься за допомогою вдосконалених існуючих
patient. The information exchange will be done
12000 оновлення додатків
Technical and communication support for
management
рішень щодо ІТ в країні: МІС ВІЛ та додатка «100% життя»
through improved existing IT decisions within the
для пацієнтів 8000 технічна physicians and patients 5000
для пацієнтів, які вже інтегровані у МІС ВІЛ. В даний час це
country: HIV MIS and “100% Life” app for patients та комунікаційна підтримка
одностороння комунікація, коли пацієнт отримує рецепт АРТ, already integrated with HIV MIS. Currently it is a one для лікарів та пацієнтів
результати тестування у своєму власному додатку.
way communication, when patient receives ART
5000
Функціональні можливості будуть розширені для
prescription, test results on his / her own app. The
інформування лікаря про деякі проблеми АРТ у пацієнта та
functionalities will be extended to inform the
для забезпечення можливості двостороннього спілкування між physician on some ART problems in patient and to
пацієнтом та лікарем.
allow two-way communication between a patient and
a physician.
Organization of
testing for
COVID-19 in
penitentiary
institutions

Strengthened
country
preparedness
and response to
outbreaks and
health
emergencies,
including COVID19 by creating an
Epidemics
Emergency
Interagency
Response
Mechanism.

Цільові групи:
1) Новоприбулі ув'язнені / засуджені
2) Медичний та немедичний персонал установ
3) Відвідувачі
4) Контактні особи, які перебувають у пенітенціарних
установах.
Втручання передбачає такі заходи:
1) Первинний скринінг новоприбулих на наявність симптомів
COVID-19
2) Обстеження відвідувачів закладів на симптоми COVID-19
3) Обстеження ув'язнених / засуджених з респіраторними
симптомами вірусу COVID-19
4) Обстеження персоналу закладів (медичних та немедичних),
які мають респіраторні симптоми COVID19
5) Ізоляція осіб (ув'язнені, засуджені, співробітники установ) у
разі виникнення симптомів COVID-19.
6) ПЛР-тестування для осіб із симптомами COVID-19 для
виявлення вірусу.
7) ПЛР-тестування для контактних осіб.
8) Транспортування зразків для тестування до іншої установи
(якщо установа не забезпечена GeneXpert®).

Настанови щодо готовності та реагування на пандемію COVID19 мають вирішальне значення для впровадження стратегій
мінімізації передачі захворювання в Україні. Діяльність
включає залучення та координацію всіх зацікавлених сторін,
які співпрацюють з державою та регіонами, а також усіх
державних партнерів. На національному рівні відповідь на
спалах COVID-19 очолює Національна координаційна рада,
яку створено за Наказом Президента. Однак Україна
стикається зі значними прогалинами у координації зусиль, а
також зі складнощами у технічній та оперативній реалізації
політики щодо готовності та реагування на епідемію,
встановленої Радою. Тому необхідна технічна підтримка та
більш широкий діалог щодо політики для міжгалузевих дій з
метою пом'якшення наслідків COVID-19 для здоров'я
населення, а також соціальних та економічних наслідків, в
тому числі майбутніх спалахів епідемій. Для цього 100% LIFE
підтримуватиме урядові загальнодержавні механізми
готовності та реагування, що включає розробку стратегій,
планів дій та технічних рекомендацій. Буде проведено заходи,
спрямовані на моніторинг та розслідування спалахів у разі їх
виникнення, виявлення та характеристики вірусу та клінічного
ступеня тяжкості захворювання, дослідження конкретних
стратегій управління захворюванням, реагування з метою
мінімізації наслідків спалаху, запровадження стратегій
мінімізації ризику подальшого поширення захворювань, а
також сприяння швидкому та впевненому відновленню
звичайного життя людей, громад та служб.
Підтримуватимуться не лише національні зусилля, а й
готовність та заходи відповіді регіональних громад. Цього буде
досягнуто розробкою технічних рекомендацій для місцевих
органів влади, включаючи заходи щодо відновлення та плани
дій у випадку "другої хвилі" пандемії COVID-19 в Україні.

Preparedness and response guidance for the
COVID-19 pandemic is crucial to implement
strategies to minimise disease transmission in
Ukraine. It includes involvement and coordination of
all stakeholders working collaboratively with state
and regions as well as all government partners. At
the national level, the response to the COVID-19
outbreak is led by the National Coordination Council,
which has been set up by the President. However,
Ukraine is facing significant gaps in coordination of
efforts, as well as in the technical and operational
implementation of preparedness and response
policies set up by the Council. Therefore, technical
support and broader policy dialogue for multisectoral action are needed, to better mitigate the
health, social and economic consequences of
COVID-19, and future epidemics. For this, the
100% LIFE will support the Government’s
nationwide preparedness and response
mechanisms, which includes drafting policies,
action plans, and technical guidance. It will
undertake activities aimed to monitor and investigate
outbreaks as they occur, identify and characterise
the nature of the virus and the clinical severity of the
disease, research disease-specific management
strategies, respond to minimise the outbreak impact,
undertake strategies to minimise the risk of further
disease transmission, and contribute to the rapid
and confident recovery of individuals, communities
and services. Not only the national efforts but also
the preparedness and response of regional
communities will be supported. This will be achieved
by the development of the technical guidelines for

Subrecipient
100% Life

139 787

209 681

349 468

104 842

244 626

Please clarify
why this is not
under Priority 1,
even certain %
as it is crticial for
HCWs.
Accepted
Subrecipient
100% Life

9 988

14 982

24 970

100% Life

95 762

143 642

239 404

24 970

167 231

72 173

This is highly
unlikely to be
funded,
recommended to
be removed.
TOTAL

6 100 029

3 815 926

9 915 956

4 896 686

5 019 270

