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Додаток 1. Огляд регіональної заявки Глобального фонду для Східної Європи та Центральної
Азії, запропонованої Консорціумом під лідерством Альянсу громадського здоров'я на 2022-24
рр.

Опис контексту
Східна Європа та Центральна Азія (СЄЦА) - один з трьох регіонів світу, де продовжує зростати
епідемія ВІЛ. У 2019 співвідношення захворюваності та поширеності було вище, ніж у будь-якій
іншій частині світу: 10,1. У 2019, згідно з даними каскаду тестування і лікування, тільки 44% людей,
що живуть з ВІЛ, отримували лікування, а 41% людей, що живуть з ВІЛ, досягли вірусної супресії.
Епідемія ВІЛ у країнах СЄЦА як і раніше сконцентрована в ключових групах населення. Ключові
групи населення (КГН) та їхні сексуальні партнери непропорційно високо схильні до ризику ВІЛінфекції, на них припадає 99% нових випадків інфікування ВІЛ в 2019 році. Для вирішення
проблеми епідемії ВІЛ буде потрібно впровадити комплекс заходів, спрямованих на підвищення
стійкості доступу ключових груп населення до якісних профілактики, діагностики, лікування і
догляду; підвищення ефективності та якості моделей надання послуг у зв'язку з ВІЛ, а також на
забезпечення фінансової стійкості надання послуг з урахуванням потреб ключових груп населення.
Національне фінансування програм і систем охорони здоров'я з ВІЛ, як в номінальному вираженні,
так і у вигляді частки від загальних інвестицій, збільшується, але все ще знаходиться на рівні нижче
50% від оціночної потреби.
Загальна мета і завдання Програми
Загальна мета запропонованої Програми - сприяти сталому і значному скороченню випадків
інфікування, захворюваності та смертності від ВІЛ / СНІДу в країнах СЄЦА.
Програма буде працювати в регіоні і країнах СЄЦА для досягнення наступних трьох цілей і
відповідних результатів в регіоні СЄЦА:
1) Інституціоналізація ефективних моделей і процесів у відповідь на ВІЛ в регіоні СЄЦА для
поліпшення каскаду лікування ВІЛ-інфекції в регіоні (Очікуваний результат: збільшення охоплення
АРТ на 30% в регіоні СЄЦА до закінчення програми).
2) Усунення перешкод для надання послуг ключовим групам населення і просування якісних
інтервенцій в сфері охорони здоров'я, заснованих на принципах дотримання прав людини
(Очікуваний результат: до кінця програми 7 країн переглянуть нормативну базу щодо КГН з метою
усунення перешкод для доступу до послуг в зв'язку з ВІЛ).
3) Бюджетна адвокація для забезпечення стійкості послуг для ключових груп населення в регіоні
СЄЦА (Очікуваний результат: для програм у зв'язку з ВІЛ для КГН в країнах до закінчення
Програми буде виділено додатково сумарно 20 мільйонів доларів США).
Тривалість програми 1 січня 2022 р - 31 грудня 2024 р
Загальний бюджет програми становить до 13 мільйонів доларів США.

Консорціум Програми
В якості основного реципієнта програми пропонується Альянс громадського здоров'я (Альянс), що
має значний позитивний досвід і потенціал для реалізації міждержавних програм в регіоні СЄЦА.
Інші партнери в Консорціумі - провідні організації в сферах, визначених оголошенням про конкурс,
мають потенціал і можливості забезпечувати високі програмні стандарти і результати: 100% Life,
Європейське бюро ВООЗ, Інститут аналітики та адвокації, EHRA, ECOM, EKHN, ENPUD, Центр
PAS, SEE RCN (працює в 5 країнах) та інші (11) організації громадянського суспільства/партнери,
що представляють спільноти.

Імплементуючі країни
Дотримуючись критеріїв: (1) висока поширеність епідемії ВІЛ-інфекції, (2) історія позитивної
взаємодії і сприятливе середовище для реалізації проекту, (3) запропонований підхід
диференційованих інтервенцій, (4) каталітична додана вартість для регіональної ініціативи, (5)
країна, що не входить в ЄС, - в 16 країн було надіслано пропозиції щодо участі у Програмі:
Азербайджан, Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан,
Молдова, Північна Македонія, Росія, Сербія, Таджикистан, Узбекистан, Україна, Чорногорія. На
основі відповідей країн на пропозицію Альянсу про партнерство остаточний список країн буде
фіналізовано.

Орієнтовні ключові заходи національного рівня, запропоновані для України
Наступні заходи на рівні країни пропонується реалізувати в Україні протягом 2022-24 рр. із
залученням регіональних і національних партнерів Програми:
- Пілотування моделі / програми ЗТ для споживачів стимуляторів та оцінка її ефективності, що
забезпечить адаптацію і остаточне доопрацювання, а також наступна пропозиція такої моделі
урядам країн регіону;
- Оцінка стійкості програм ОЗТ / ПТАО (підтримуючої терапії агоністами опіоїдів);
- Впровадження PrEP з АРВ-препаратами тривалої дії;
- Аналіз правового середовища і ситуації, а також мапування партнерів, що представляють
громадське суспільство, в сфері доступу мігрантів до послуг з ВІЛ та ТБ;
- Адвокаційні інтервенції, засновані на доказовій базі, з метою зниження юридичних бар'єрів і
поліпшення прав доступу мігрантів до сервісів ВІЛ і ТБ в країнах походження та країнах прийому
в регіоні СЄЦА: національні та регіональні (СЄЦА) зустрічі і круглі столи за участю громадського
суспільства, організацій мігрантів, представників охорони здоров'я і парламентаріїв;
- Рішення в сфері IT для підвищення ефективності надання послуг в рамках каскаду по ВІЛ і
забезпечення стійкості послуг у зв'язку з ВІЛ;
- Опис, оцифрування і нормативне оформлення пакетів послуг з ВІЛ для ключових груп;
- Збільшення національного фінансування, що виділяється країнами для ключових груп;
- Нормативно-правова база щодо фінансування послуг, пов'язаних з ВІЛ, з національних джерел розробка та затвердження.

