Звіт про виконання програми ГФ
у 2019р. та 1-му півріччі 2020
Дмитро Шерембей, Голова Координаційної ради
Засідання Національної ради з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
28 січня 2021

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

46 811 341
дол. США, бюджет 2018-2020 рр.

2018

2019

17 099 956

13 176 316

16 535 069

дол. США

дол. США

дол. США

2020

Використання бюджету

Фактичні витрати

Фактичні витрати
за 1 півріччя

Модулі

2019 рік та %
виконання
бюджету

Комплексні програми профілактики для ЧСЧ
Комплексні програми для людей в закладах обмеження волі
Управління програмою
Програми, направлені на зменшення барьєрів у доступі до
лікування, пов'язаних із правами людини

$20 746,29 (100%)
$536 678,27 (100%)
$3 099 987 (100%)

$97 714 (74%)
$239 452 (79%)
$976 141 (89%)

$298 060,29 (100%)

$74 845 (66%)

Відповіді та системи на рівні спільнот

$1 402 069,12 (100%) $387 860 (48%)

Програми управління інформацією у сфері охорони здоров'я та
$351 353,15 (100%)
МіО
Людські ресурси у сфері охорони здоров'я
$10 623,36 (100%)
Надання та забезпечення якості інтегрованих послуг
$32 297,45 (100%)

2020 року та %
виконання
бюджету

$174 677 (35%)
$0 (0%)
$7 401 (36%)

Профілактика та догляд для людей з ТБ

$2 702 899,27 (100%) $417 041 (66%)

ТБ/ВІЛ

$528 198,92 (100%)

Лікування, догляд та підтримка

$4 193 402,27 (100%) $1 508 316 (44%)

COVID-19 $22 598 (5%)

0
13 176 315 доларів
США (100%)

$126 999 (90%)

$22 598 (5%)
4 033 044 доларів
США (53%)

ІНДИКАТОРИ

Стан виконання планових показників
2019 рік
План

KP-1e. Відсоток інших вразливих груп
населення, досягнутих за допомогою
програм профілактики ВІЛ
(засуджені/ув'язнені)

Факт

І півріччя 2020 року
%

План

86,3%

Факт

%

39,9%

95%

(29058/
33675)

91%

50%

(12448/
31196)

80%

47836

58780

120%*

23306

31904

120%*

TCS-7. Відсоток щойно діагностованих
людей, які були пов’язані з програмами
лікування (individual linkage)

80%

85,6%

107%

-**

-**

-**

TCS-Other. Відсоток щойно
діагностованих ЛВІН, які були пов’язані
з програмами лікування (individual
linkage)

85%

81%

95%

-**

-**

-**

102%

-**

-**

-**

TCS - Other 1. Кількість ЛЖВ, які
отримували послуги догляду та
підтримки

TB/HIV-3.1. Відсоток людей, які живуть з
ВІЛ, яких обстежують на туберкульоз в
установах допомоги та лікування ВІЛ
(LAM)

61%
59,9%

(10056/
16480)

*Підхід Глобального фонду, який реалізований у звітній формі: якщо відсоток перевиконання 120% й більше проставляється лише 120%.
** Показник звітується на річній основі.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПЛАНУ ПЕРЕХОДУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ПЕРЕХОДУ

1

Створення та підтримка
функціонування стратегічної
робочої групи на національному
рівні з координації реалізації
плану перехідного періоду
в Україні

2
Забезпечено адвокатування
нормативно-правових
документів, які
регламентують реалізацію
плану переходу 20-50-80

3
Забезпечено постійний
експертний супровід та
консультування потенційних
провайдерів послуг

4

Проведено медіацію у регіонах із
високим ризиком зриву процесу
закупівель (Київській, Харківській,
Запорізькій, Одеській,
Херсонській, Миколаївській,
Дніпропетровській, Донецькій,
Львівській областях).

5

Забезпечено медіа супровід
реалізації плану переходу від
донорського до бюджетного
фінансування в Україні:
- створено низку
інформаційно-освітніх роликів
щодо концепції плану
переходу
- ведеться постійне
висвітлення плану переходу у
соціальних мережах, оскільки
вони є найактуальнішим та
найшвидшим джерелом
інформації у медіапросторі.

6

Забезпечено експертний
супровід плану переходу від
донорського до бюджетного
фінансування в Україні
в період 2018-2020 роках
БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»,
спільно з іншими Основними
реципієнтами, виконано
6 із 7 особливих умов
гранту. Наразі в процесі
виконання залишається
особлива умова щодо
забезпечення Плану
переходу. Лідерство
у виконання цієї умови
покладене на ЦГЗ.
БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»
надає всебічну підтримку
ЦГЗ у реалізації особливої
умови гранту щодо Плану
переходу.

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
досягнення та складності

ПОСЛУГИ тестування на ВІЛ та ДіП
2019 Цивільний сектор

2020 Цивільний сектор

Планову річну квоту 2019 по охопленню клієнтів
послугами з ДіП та тестування на ВІЛ виконано в
першому півріччі

Тестування 13 не-ПЕПФАР регіонів
Виявлено 289 ВІЛ+ осіб (8,6% від кількості
обстежених)

Виявлено 840 осіб (7,7% від кількості
обстежених)
Послуги з ДіП отримали 19 435 осіб, що складає
121,4% від плану, з них на АРТ 90,4%

ДіП на НКТ 3493 особи (140% від плану), з них
96% на АРТ
АРК «Школа пацієнта» 2919 (197% від плану)
первиконання через COVID-19

Для недопущення переривання послуг діяльність
було продовжено для всіх регіонів окрім
Дніпропетровської області (закупівля відбулася
через «PROZORO») та Одеської області, яка
фінансувалася за кошти ГФ через ЦГЗ

Послуги на НКТ та АРК надавались згідно плану

2019 Пенітенціарна система
13 не-ПЕПФАР регіонів та НКТ, 76 установ
Виявлено 352 випадків ВІЛ + (1,42% від кількості
обстежених).
1 788 ВІЛ + отримали послуги ДіП (105,8% від
запланованого охоплення), з них 82,2% на АРТ

2019 Пенітенціарна система
13 не-ПЕПФАР регіонів та НКТ, 63 установи
Виявлено 118 ВІЛ+ (1,01% від кількості
обстежених).
765 ВІЛ+ отримали послуги ДіП (113% від
запланованого охоплення), з них 77,3% на
АРТ

ПОСЛУГИ профілактика ТБ, ДіП ТБ та ВІЛ\ТБ
2019
16 областей та м. Київ
Послуги отримали 6486 пацієнтів з чутливим ТБ
(97,8%), з них 1071 ВІЛ/ТБ
4129 клієнтів успішно завершили призначений
курс лікування
Послуги отримали 3797 (96,4%) пацієнтів з
мультирезистентним ТБ
1768 успішно завершили призначене лікування
Ефективність моделі супроводу для клієнтів з
чутливим ТБ склала 89,4%, з резистентним ТБ 71,3%
LF-LAM тестування 20 областей
9875 (98,2%) тестів LF-LAM для ЛЖВ (дорослих),
з них 2025 LF-LAM+ (20,5%), діагноз ТБ
підтверджено 1329 (65,5%). Лікування
туберкульозу розпочали 1131 (85%)
Онлайн-курс з LAM-тестування доступний на
навчальній платформі ЦГЗ

2020 Цивільний сектор
16 областей та м. Київ
Супровід пацієнтів на стаціонарному та
амбулаторному етапах лікування.
Послуги надано 3127 пацієнтам з чутливим
ТБ, з них 485 ВІЛ / ТБ. 1781 особа
успішнозавершили призначений курс
лікування.
Послуги отримали 3003 (96,4%) пацієнтів з
мультирезистентним ТБ
816 успішно завершили призначене лікування

LF-LAM тестування 20 областей
1062 LF-LAM для ЛЖВ (дорослих), з них LFLAM+ 355, у 255 (71,8%) діагноз туберкульозу
підтверджено. 199 розпочали лікування
туберкульозу (78%)
Негативні фактори:
COVID-19, дороговартісна діагностика щодо
позалегеневого туберкульозу, відсутність ліків
у деяких регіонах, є також факти відмови
клієнтів від лікування.

ВПЛИВ COVID-19

ЗАХОДИ
Закуплено та доставлено в регіони ЗІЗ та дезинфектори для потреб соціальних працівників та клієнтів
Доставка АРТ та ТБ-препаратів клієнтам
Суттєво розширили транспортування біоматеріалів до медзакладів для проведення досліджень на ТБ
Збільшили кількість послуг з транспортування пацієнтів до медзакладів із дотриманням всіх
карантинних норм
Розроблено та запроваджено моделі надання послуг в дистанційному форматі, в т.ч. в пенітенціарних
установах
Розроблено та поширено низку інформаційних матеріалів щодо особливостей КОВІД-19 для ЛЖВ та
хворих на ТБ

ПОЗАПЛАНОВІ ЗАКУПІВЛІ

2019

2020

Для уникнення переривання лікування АРВП в
клініці ін. Громашевського через зрив державних
поставок закуплено 14 309 упаковок DTG та 14
309 упаковок TDF / FTC для 1200 пацієнтів.

Закуплено та поставлено АРВП для покриття
дефіциту закупівлі за державний бюджет $ 4 900
000

У жовтні 2019 р. ЦГЗ звернувся із запитом про
екстрене постачання АРВ-препаратів, що було
пов'язано із затримками державних закупівель.
Вартість закупівлі $2 514 459.
На НКТ проведено технічне обслуговування та
ремонт біохімічного аналізатора, обслуговування
обладнання для вірусного навантаження та СД4 в
лабораторіях СНІД центрів.
Через брак місцевих коштів в Донецьку та
Луганську закуплено ІФА ВІЛ тести для
проведення скринінгу та підтвердження у кількості
35 040 досл. та ДНК ВІЛ 768 досл. для раннього
виявлення інфекції у дітей, додаткове
лабораторне обладнання для аналізу крові

Виділено додаткові кошти на покриття авіадоставок для забезпечення вчасної поставки
препаратів під час лок-дауну через COVID-19
Під час епідемії COVID-19 АРВП поставлені
вчасно на НКТ Донецької та Луганської областей,
ризики переривання не виникли
Проведено закупівлю засобів індивідуального
захисту та дезінфектантів для НУО

ПРАВА ЛЮДИНИ
АДВОКАЦІЯ

РОЗВИТОК СПІЛЬНОТ

Досягнення

продовжено розширення представництва спільнот в
регіонах, в т.ч. участь у обласних або міських
координаційних радах з питань протидії ТБ та ВІЛінфекції
організаціями спільнот розроблено пропозиції та
проекти змін до законодавчих та підзаконних актів

внесено низку змін до регуляторних актів, які
покращують положення представників спільнот
продовжується робота з боротьби з порушеннями прав
представників ключових спільнот (тренінги для поліції,
моніторинг та юридичний супровід кейсів порушення

прав, тощо)
у 2019 р проведено I Національну конференцію з
питань пенітенціарної пробації в Україні

Виклики

гальмування законодавчих ініціатив спільнот
уразливих до ВІЛ через політичні зміни викликані
Парламентськими та Президентськими виборами
переформатування проектної діяльності через
карантинні заходи викликані епідемією COVID-19

УСУНЕННЯ ПРАВОВИХ БАР'ЄРІВ ТА РОЗШИРЕННЯ
ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ УГСПЛ
2019

2020

Основною проблемою було розширенні кількості осіб,
які належать до цільових груп проекту та знають про
можливість скористатись безкоштовною юридичною
допомогою у рамках проекту.

Головною проблемою стало обмеження роботи
юридичних приймалень, державних органів та судів у
зв’язку із введеними карантинними обмеженнями.

Розробили спеціалізований Юр.бот 100% ЖИТТЯ для
надання юридичних консультацій, розташований на
порталах УГСПЛ, БО “100% Життя”, та в соціальних
мережах Facebook, Instagram, Viber.
2968 надано юридичних консультацій
Досудових справ 209 (виконання індикатора 213%),
успішно завершено 160 (виконання індикатора 361%).
Стратегічних справ 41 (виконання індикатора 114%),
успішно завершено 7 справ.

Надано юридичних консультацій на 1337 звернень
(виконання індикатора 134%).
Досудових справ 70 (виконання індикатора 100%),
успішно завершено 60 (виконання індикатора 143%).
Стратегічних справ 37 (виконання індикатора 116%),
успішно завершено 3 справи.

УСУНЕННЯ ПРАВОВИХ БАР'ЄРІВ ТА РОЗШИРЕННЯ
ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ
Державні закупівлі
передача закупівлі АРВП з 2020 року від
міжнародних організацій до ДП “Медичні
закупівлі України”
використання економії від коштів державного
бюджету 2017 та 2019 років для закупівлі
недостачі АРВП
прийняття змін до наказу, що затверджують
зменшення відсотку лопінавір/ритонавір до
1,5% та включення ефавіренз 400 на рівні 20%
(наказ МОЗ України від 10.04.2020 № 854)

збереження централізованих закупівель тестсистем за напрямком ВІЛ
виділення у необхідному обсязі фінансування
в Державному бюджеті України на 2020 рік на
закупівлю медичних препаратів, виробів
медичного призначення за напрямами
ВІЛ/СНІД, ТБ, ВГ та ЗПТ та послуг в сфері
ВІЛ/СНІД
організаційний супровід та адвокаційна
діяльність щодо розробки Стандартів надання
послуг з ВІЛ

Генеричні препарати та зниження
ціни
адвокація закупівлі генеричних препаратів для
дітей та створені умов для виходу препарату
глекапривір/пібрентасвір на український ринок
адвокація закупівлі бедаквіліну у GDF за ціною
яка майже в 4 рази менше ніж ціна
запропонована українськими дистриб’юторами
включення комбінованого препарату
рифапентин+ізоніазид до державної
номенклатури протитуберкульозних препаратів
на 2021

УСУНЕННЯ ПРАВОВИХ БАР'ЄРІВ ТА РОЗШИРЕННЯ
ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ
Законодавство та нормативні
документи
адвокатування законопроекту «Про Основні
засади (стратегію) державної політики у сфері
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ, туберкульозу та
вірусних гепатитів на період до 2030 року»
17 квітня 2019 р. МОЗ України затверджено
“Стандарт інфекційного контролю для закладів
охорони здоров'я, що надають допомогу хворим
на ТБ”
Розроблено проекти змін у нормативно-правові
акти щодо затвердження положень, які сприяють
зниженню стигми та дискримінації з боку
працівників ДКВС України та уповноважених
органів пробаці

Регіональна адвокація
виділено державні кошти на соціальний
супровід пацієнтів з ТБ у 6 регіонах на
загальну суму
485 000, 00 грн

у Черкаській області виділено 20, 4 млн. грн.
коштів з місцевого бюджету на підтримку
протитуберкульозної служби області

РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. E-HEALTH.
РЕФОРМА ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ

1 800

25 214

закладів охорони
здоров’я

лікарів первинної
медичної ланки

З 1 КВІТНЯ РОЗПОЧАТО ПРОГРАМУ
РЕІМБУРСАЦІЇ, яка забезпечує
механізм повного або часткового
повернення ліків, включених у
детальний опис лікарських
засобів з державного бюджету.
SMS підтримка та зберігання
системи eHealth в цьому процесі
підтримується в рамках проекту.

30,9 млн
пацієнтів*

РОЗВИТОК IT-КОМПОНЕНТА
СИСТЕМИ ЕКСТРЕНОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ПІДТРИМУЄТЬСЯ ГФ.
В рамках такої підтримки
передбачено оновлення мережі
регіональних (обласних)
диспетчерських центрів шляхом
їх централізації та оцифрування.

*зареєстровано станом на 2020 рік

ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!

