Концепція регіональної заявки у відповідь на механізм C19RM
Зважаючи на складну ситуацію, що спричинила потребу в забезпеченні
стійкості надання послуг в сфері ВІЛ під час пандемії COVID-19, Альянс
громадського здоров’я як основний реципієнт регіонального гранту від
ГФСТМ в регіонах південно-східної Європи та СЄЦА, який реалізує проект
«Стійкість послуг для ключових груп населення у регіоні СЄЦА», розробив
заявку задля забезпечення стійкої відповіді на ВІЛ епідемію, враховуючи
обмеження, спричинені COVID-19.
Дана заявка включає деякі загально-регіональні активності у регіоні
південно-східної Європи та СЄЦА, а також активності на рівні країн,
направлені на відповідь епідемії ВІЛ та COVID-19 в Боснії та Герцеговині та
Російській Федерації. Зазначені країни є партнерами в реалізації
регіонального гранту ГФ, але не мають національних проектів ГФ, відтак, їх
потенціал в утриманні стійкості послуг у відповіді на ВІЛ епідемію в умовах
COVID-19 є досить обмеженим. Водночас Росія утримує третє місце в світі
по кількості виявлених/ діагностованих випадків COVID-19, а в Боснії та
Герцеговині смертність від COVID-19 складає 5,8%, що перевищує середній
показник смертності в регіонах південно-східної Європи та СЄЦА в 4 рази.
Фокусом проекту стануть наступних 5 головних сфер:
Забезпечення безперервності надання послуг у сфері ВІЛ в містах
Російської Федерації та Боснії та Герцеговини; полегшення доступу до
послуг під час пандемії COVID-19
Забезпечення дотримання прав людини, рівності та гідності
міжнародних мігрантів/переселенців та представників ключових груп
населення (зокрема, ЛВІН) у відповіді на COVID-19.
Проведення аналізу найкращих практик/моделей надання послуг
у сфері ВІЛ (зокрема, ЛВІН, ув’язненим, людям із супутніми
захворюваннями ВІЛ/ТБ) в умовах пандемії COVID-19
Забезпечення планування на випадок надзвичайних ситуацій
задля стійкого процесу надання послуг в країнах південно-східної
Європи та СЄЦА під час та після COVID-19
Забезпечення моніторингу силами спільнот запасів АРТ під час
та відразу після пандемії COVID-19, а також посилення національних
систем управління закупками та поставками.
Діяльність в країнах
Боснія та Герцеговина
До проекту будуть залучені 3 міста, що підписали Паризьку Декларацію
у травні 2020 року, а саме: Сараєво, Мостар, Бієліна. Стрімке поширення
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COVID-19 в Боснії та Герцеговині ставить величезні перепони як для
системи охорони здоров’я, так і для безпеки здоров’я населення. Боснія та
Герцеговина має складну систему адміністративних одиниць та систем
охорони здоров’я в них. В надзвичайних ситуаціях, таких, як пандемія
COVID, прийняття рішень та ефективне управління і координація, що є
основними складовими національної відповіді, становлять величезну
проблему, що, в свою чергу, має подальший вплив на людей та на систему
охорони здоров’я.
На жаль, проблеми, викликані пандемією COVID-19, мають вплив на
всю систему охорони здоров’я та, зокрема, на людей, які страждають на ВІЛ,
ТБ та інші хвороби. ЛЖВ, КГ та спільноти постають перед проблемою
доступу до самої системи охорони здоров’я та отримання послуг від клінік,
коли повністю припиняються тестування та інші профілактичні міри. ЛЖВ та
спільноти відчувають ізоляцію.
- Активність 1 включатиме функціонування одного центру
тестування та консультування на рівні спільнот у м. Сараєво та
фукнціонування мобільної клініки для двох інших мість, що
забезпечить надання підтримки ЛЖВ, постраждалим спільнотам та КГ
(включаючи послуги тестування на ВІЛ, вірус гепатитів В та С, ІПСШ,
психологічну підтримку та зв'язок із системою охорони здоров’я).
Надаватиметься доступ представникам спільнот до дружніх послуг у
сфері психологічної підтримки та підтримки силами рівних і
тестування.
Імплементаційний партнер: Partnerships in Health.
- Активність 2 надасть змогу в співпраці з медичною асоціацією
започаткувати платформу для телемедицини (відео дзвінки, чати,
повідомлення та обговорення в блогах), яка стане платформою для
отримання безкоштовних консультацій та порад для медичних
працівників, які борються з COVID-19 та лікують інфікованих людей.
Головна мета – покращити доступність такого роду медичних
консультацій в надзвичайних обставинах та підвищити доступ до
спеціальних медичних послуг у надзвичайних умовах з обмеженим
доступом до медичних працівників та швидким поширенням COVID19
Імплементаційний партнер: Partnerships in Health.
- Активність 3 включає вирішення питань безпеки для медичних
працівників в трьох вище зазначених містах та надання послуг,
направлених на боротьбу із COVID-19, (а саме, поставки масок,
рукавичок, дезінфікуючих засобів, послуги з консультування та
тестування для ВІЛ інфікованих пацієнтів з підозрою COVID-19 тощо)

3

- Імплементаційний партнер: Partnerships in Health.

Російська Федерація
Проект буде включати чотири регіони: Челябінськ, Єкатеринбург,
Новосибірськ та Москву. Згідно з офіційною статистикою, показник
поширеності COVID-19 в РФ є найбільшим серед всіх країн Європи та Азії. В
той час, як більші міста мають у своєму розпорядженні більше фінансових
спроможностей, менші постають перед проблемою під час боротьби із
пандемією COVID-19. В Челябінській області, яка в рамках регіонального
гранту ГФ реалізує компонент прискореної відповіді міст (Fast Track Cities),
станом на 23 травня було зареєстровано 2,073 випадки інфікування COVID19, додатково за останні 3 місяці 2020 року 7 тисяч людей отримали діагноз
негоспітальної пневмонії. В Свердловській області COVID-19 діагностовано
в 3983 випадках. Були прийняті більш суворі міри для пацієнтів із COVID та
тих, хто був у контакті з пацієнтами з коронавірусом. Для них застосовується
не лише ізоляція ,але і відслідковування геолокації та величезні штрафи за
недотримання ізоляції. Всі перелічені міри впливають на ефективність
проектів профілактики ВІЛ та лікування серед ключових груп населення.
Фізично, люди позбавлені можливості шукати допомогу, а тому
неприбуткові організації почали розробляти нові підходи до надання
пацієнтам АРТ, шприців, презервативів, гігієнічних наборів та захисних
засобів. Задля забезпечення стійкості послуг та впливу на епідемію ВІЛ ВІЛсервісні НУО в Челябінській, Новосибірській та Свердловській областях
активно залучаються до надання допомоги всім, хто її потребує, та
переформатують свою роботу в умовах поширенні коронавірусної інфекції.
Ще однією сферою в РФ, що вимагає особливої уваги, є надання ВІЛ
сервісів, а саме доступу до АРТ та лабораторної діагностики для
міжнародних мігрантів/переселенців. Відповідно до даних від служб, що
займаються питаннями переселенців, в 2019 році в країні налічували 12,4
мільйонів міжнародних переселенців. Більшість із них – вихідці із країн
СЄЦА. Вразливі групи, як, наприклад, секс робітники, ЛВІН, ЧСЧ та
трансгендери, перебуваючи в статусі переселенців, є дуже вразливими до
ВІЛ (та інших інфекційних хвороб, включаючи вірусні гепатити, ІПСШ,
СOVID, TБ). Обмежений доступ до послуг та інформації, мовний бар’єр,
заборона на власне житло для ВІЛ-інфікованих та інші фактори спричиняють
поширення ВІЛ інфекції серед спільнот переселенців, включаючи також
контакти із секс-робітниками. Під час пандемії COVID-19 в Росії структурні
бар’єри, що виникли перед ВІЛ-позитивними переселенцями (особливо перед
тими, що належать до вразливих груп населення), погіршувалися ще й
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карантином. А це, в свою чергу, призвело до ситуації, коли все більша
кількість переселенців мала проблеми з доступом до існуючих послуг у сфері
ВІЛ та до інших медичних послуг, все більша кількість людей втратила
доходи, будучи зачиненими у своїх орендованих житлах чи гуртожитках.
Маючи на увазі структурні бар’єри у доступі для переселенців до
медичних послуг, метою проекту буде надання міжнародним переселенцям в
Росії доступу до послуг ВІЛ та ТБ, що зважатиме на все зростаючі потреби
переселенців та ключових груп населення під час наслідків карантину.
- Aктивність 1 буде покривати Челябінську, Новосибірську та
Свердловську області РФ та включатиме встановлення кондоматів та
шприцематів для ключових груп населення, доставку АРТ та
гігієнічних наборів клієнтам (включаючи дезінфікуючі засоби, маски та
рукавички), навчання з питань профілактичних заходів під час COVID,
тестування ключових груп населення на COVID-19 та роботу з ними
сервіс провайдерів, підтримку ВІЛ-позитивних людей з COVID або з
підозрою на COVID
Імплементаційний партнер: субреципієнти із Челябінської,
Новосибірської та Свердловської областей
- Активність 2 буде реалізуватися в Москві та включатиме
тестування на ВІЛ для переселенців, психологічні та юридичні
послуги, доставку АРТ, розповсюдження презервативів та лубрикантів
(включаючи доставку до місць проживання переселенців, за потреби).
Імплементаційний партнер: Фонд «Шаги» (Москва) як унікальна
організація, що надає послуги стосовно ВІЛ для переселенців в Москві.
- Активність 3 включатиме функціонування онлайн клініки для
переселенців РФ, де вони зможуть отримувати консультації від лікарівволонтерів з питань ВІЛ, ТБ, ІПСШ, гепатитів, доступу до інших
медичних послуг в Росії під час COVID-19
Імплементаційний партнер: Фонд «Шаги» (Москва) як унікальна
організація, що надає послуги стосовно ВІЛ для переселенців в Москві.
Регіональна діяльність
Регіональна діяльність буде сконцентрована на 4 основних сферах: права
людини, адвокація ефективних та економічних моделей надання ВІЛ послуг,
які виявилися під час пандемії COVID-19, планування за надзвичайних
обставин в країнах, а також моніторинг силами спільнот запасів АРТ під час
та відразу після пандемії COVID-19 та посилення національних систем
управління закупками та поставками.
- Активність1 включатиме адвокацію безперервної видачі ОЗТ
клієнтові додому після карантину, розбудову спроможності
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національних сервіс провайдерів з питань цифрової безпеки, захисту
персональних даних, забезпечення безпеки клієнтів серед
представників ключових груп населення під час надання онлайн
послуг, консультування та навчання, захист прав ЛВІН та надання
психічної допомоги жертвам насилля, спричинених низьким рівнем
доступу до медичних та соціальних послуг та карантином.
Імплементаційний партнер: EHRA
- Активність 2 включатиме проведення аналізу кращих
практик/моделей надання послуг представникам ключових груп
населення в умовах пандемії COVID-19 та розробку рекомендацій
щодо ефективних та економічних моделей надання послуг стосовно
ВІЛ, проблеми з яким постали під час спалаху COVID-19
Імплементаційний партнер: Альянс громадського здоров’я у
співпраці з ВООЗ; та партнери в країнах, які реалізують проект SoS.
- Активність 3 включатиме розробку концептуальних записок для
країн із рекомендаціями щодо забезпечення стійкості, ефективності та
економічності послуг у сфері ВІЛ, адвокаційну роботу з країнамипартнерами проекту SoS щодо внесення змін до Національних
Стратегій з ВІЛ та розробки Національних Планів, зважаючи на
співвідношення «вартість – якість» надання послуг у сфері ВІЛ.
Імплементаційний партнер: Альянс громадського здоров’я та
партнери в країнах, які реалізують проект SoS.
- Активність 4 включатиме організацію та/або технічну підтримку
функціонування моніторингових команд в країнах впровадження
проекту SoS для проведення рутинного моніторингу та контролю за
закупками та поставками препаратів для лікування ВІЛ-інфекції,
посилення потенціалу моніторингових команд країн-партнерів під час
збору, зберігання та обробки отриманої під час моніторингу інформації
шляхом розробки електронного інструменту та/або алгоритмів
моніторингу; розробку та розповсюдження аналітичного звіту за
результатами моніторингу з метою ідентифікування проблем системи
закупок та поставок та започаткування діалогу з чиновниками, що
відповідають за внесення змін до стратегії управління системою
закупок поставок
Імплементаційний партнер: БО ‘Всеукраїнська мережа людей,
що живуть з ВІЛ’ та партнери в країнах, які реалізують проект SoS.

