Громади в дії:
Важливість ролі послуг на рівні громади у
реагуванні на ВІЛ

Ширлі Ко, Pact

ВІЛ-послуги на рівні громади
•

За весь час епідемії СНІДу виникло багато громадських
організацій, що надають базові послуги з попередження,
лікування та догляду за ВІЛ позитивними людьми, з метою
•
•
•

•
•
•

задоволення потреб людей, життя яких зазнало впливу внаслідок
ВІЛ, зокрема малозабезпечених та маргіналізованих груп
населення
заповнення прогалин у державному секторі надання цих послуг
пришвидшення поступу у досягненні цілей «90-90-90»

Необхідно запропонувати широкий спектр гнучких інтервенцій
для полегшення доступу до послуг
Мета полягає не в заміні, а в доповненні та покращенні послуг
у сфері охорони громадського здоров’я
Уряди країн та міжнародна спільнота повинні забезпечувати
безперервну підтримку зусиль, націлених на розширення
охоплення та впливу ВІЛ-послуг на рівні громади

«Живи краще, знаючи» (“Live Better
Knowing”) - Бразилія
•

•
•
•

•

У 2013 році кількість НУО, які тісно працюють з групами підвищеного
ризику, що пройшли навчання під егідою МОЗ щодо інноваційного
підходу до тестування на ВІЛ, збільшилась із 40 до 110
38 міст, 5 регіонів
Акцент на споживачах наркотиків, ЧСЧ, секс-працівниках та
трансгендерах
Швидкі тести з визначення маркерів ВІЛ у слині – прості у
використанні, результати через 20 хвилин, точність – 99%
Застосування комплексного підходу «рівний рівному» у
розповсюджені тестів на ВІЛ, який також передбачає врахування
способу життя груп підвищеного ризику: вночі, на вулиці та у
конкретних місцях, де збираються цільові групи для спілкування

«Живи краще, знаючи» - Бразилія
•
•
•

Сприяння ранній діагностиці ВІЛ та доступу до АРТ
Тісна співпраця між урядом та НУО, зокрема у залученні ВІЛінфікованих до системи охорони здоров’я
Огляд результатів інформаційно-роз’яснювальної програми
(програми «аутріч») за 2013-2016 роки:
o Проведено близько 45 000 тестів
o Залучено осіб, що характеризуються ризикованими
практиками, котрі до цього ніколи не проходили
тестування (близько 50%)
o Високий рівень прийняття тестування на ВІЛ при
застосуванні підходу «рівний рівному»
o Частка тестів на ВІЛ в сім разів вища ніж серед населення
загалом – 2,7% порівняно з 0,4%

«Досягаємо нульової позначки»
(Getting to Zero) – Сан-Франциско
•

•

Реалізацію у масштабах міста ініціативи, спрямованої на забезпечення
доконтактної профілактики (ДКП) серед жінок, молоді, ЧСЧ,
трансгендерів та споживачів наркотиків, було розпочато у 2012 році
Залучено постачальників послуг та систему охорони здоров’я, партнерів
на рівні громади, Мережу охорони здоров’я Сан-Франциско та
Департамент громадського здоров’я Сан-Франциско
Завдання громади

-

-

Впровадити Програму посланців ДКП
Розпочати цільову кампанію із підвищення
рівня поінформованості громадськості про
ДКП у соціальних мережах
Вирішити проблему стигми у зв’язку з ДКП
та ВІЛ
Розгорнути програму наставництва з ДКП

Завдання системи охорони здоров’я

-

Забезпечити спроможність клінік
проводити ДКП
Створити програму доступу молоді
до ДКП
Розпочати реалізацію програми
забезпечення ДКП через аптеки

Здійснювати моніторинг даних щодо каскаду ДКП, визначити причини низького рівня
прихильності

«Досягаємо нульової позначки»
– Сан-Франциско
•
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Розпочато реалізацію Програми посланців ДКП
>10 наставників з ДКП, робота яких фінансується клініками та
громадськими організаціями
Збільшено кількість місць проведення ДКП >30 клінік
>100 постачальників послуг на рівні клініки >50 консультантів з
тестування на ВІЛ, які пройшли підготовку з проведення ДКП та
переадресації/наставництва
Створено Загальноміську групу наставників з ДКП
За оцінками, у 2016 році 12 500 жителів Сан-Франциско було
залучено до ДКП
Мета на 2017 рік: залучення 15 000 осіб до ДКП
У 2016 році у Сан-Франциско зареєстровано найменшу кількість
нових випадків інфікування ВІЛ, що свідчить про загальне скорочення
захворюваності на 49% за останні 4 роки

«Досягаємо нульової позначки»
– Сан-Франциско

ВІДСОТОК

Обізнаність щодо ДКП та залучення ЧСЧ, що мають негативний
ВІЛ-статус, до ДКП, Сан-Франциско, 2011-2016 роки

Чули про ДКП
Залучені до ДКП

РІК

Альянс чоловічого здоров’я «Naz Male
Health Alliance» – Пакистан
•
•
•
•
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Перша та єдина громадська організація, орієнтована на потреби ЛГБТ
спільноти
Надає ряд послуг з ВІЛ ЧСЧ, трансгендерам, споживачам наркотиків, ЛЖВ
та пов’язаним з ними вразливим групам населення
Програма обміну голок та шприців
Попередження, діагностика, лікування ВІЛ/ІПСШ, а також догляд та
підтримка хворих, й визначення імунного статусу (підрахунок кількості
клітин CD4)
Підрозділ прихильності до АРТ – терапевтичний заклад на рівні громади:
•
•
•
•
•

Двомісячна стаціонарна програма прихильності до АРТ для осіб, що вживають ін’єкційні
наркотики та мають позитивний ВІЛ-статус
Співпрацює з державними установами для проведення АРТ, лікування туберкульозу та
інфекцій, викликаних послабленням імунітету (опортуністичних інфекцій)
Особам, що вживають ін’єкційні наркотики, у яких кількість клітин CD4 менша 500,
проводиться АРТ
Соціальні працівники супроводжують хворих до клінік та приносять АВР препарати до
них додому
Послуга «Залишаймося на зв’язку» (In-touch Services) – подальший контроль за
пацієнтами, котрі покинули стаціонар, через мобільний зв’язок

Альянс чоловічого здоров’я «Naz Male
Health Alliance» – Пакистан
• 2013-2015 роки: близько 2150 осіб пройшли програму
Підрозділу прихильності до АРТ
• Нещодавня оцінка результатів діяльності Підрозділу
прихильності до АРТ (станом на квітень 2016 року):
• Відмічається статистично вагомий вплив на прихильність до АРТ у
пацієнтів, які відвідували Підрозділ прихильності до АРТ,
порівняно з тими, хто його не відвідував
• Шанс того, що відвідувачі Підрозділу прихильності до АРТ будуть
дотримуватись терапії протягом періоду від 7 до 19 місяців з
початку курсу, вищий у 43-51 раз
• Пониження рівня прихильності відбувалось значно повільніше у
випадку осіб, які відвідували Підрозділ прихильності до АРТ

Проект реагування на ВІЛ-інфекцію (HIV
React) – Центральна Азія
•
•
•
•

Реалізовано в Казахстані, Киргизькій Республіці та Таджикистані Фондом
«Схід-Захід» при фінансуванні Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID)
Основна увага приділялась попередженню ВІЛ серед груп підвищеного
ризику в умовах закладів позбавлення волі та після повернення з них
шляхом покращення доступу до якісних послуг з ВІЛ
Неурядові партнери працюють на основі підходу «рівний рівному»
>90 рівних консультантів та рівних наставників (в’язні, які пройшли
відповідну підготовку, – особи, що вживають ін’єкційні наркотики, та
ЛЖВ), що надають послуги з ВІЛ у шести закладах позбавлення волі:
•
•
•

Проведення консультацій або мотивація ув’язнених змінити ризиковану
поведінку та пройти тестування на ВІЛ, розпочати АРТ та продовжувати
лікування
Надання психологічної та соціальної допомоги
Підтримка в’язнів, які скоро повертаються з місць позбавлення волі та
перебувають на перехідному етапі (Проект START Plus)

Питання для обговорення
• Які послуги – у разі їх надання на рівні громади –
принесуть найбільше користі у забезпеченні
доступу та використання послуг з ВІЛ/СНІДу
групами підвищеного ризику?
• Які існують бар'єри для надання послуг з ВІЛ
неурядовими організаціями в Україні? Які
можливі шляхи їх усунення?
• Як ми можемо посилити взаємодію між
системою охорони громадського здоров’я та
послугами з ВІЛ на рівні громади?

