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РЕЗЮМЕ 

 

 Благодійна організація «Український інститут політики громадського здоров’я» є недержавною неприбутковою 

організацією, створеною з метою розробки та впровадження сучасних підходів в сфері громадського здоров’я.   

 

 Діяльність Інституту у 2016 р. була спрямована на реалізацію місії УІПГЗ: створювати наукове підґрунтя для 

формування стратегічних рішень в галузі громадського здоров’я. 

 

 У 2016 р. був оновлений 3-річний Стратегічний план, що визначив основні напрямки діяльності організації на 

2017-2019 роки.   

 

 Завдяки підтримці донорів у 2016 році співробітниками Інституту впроваджувались дослідницькі проекти 

(детальніше див. Додаток 1); за результатами власних досліджень були написані аналітичні звіти та надруковані 

наукові статті у найпрестижніших міжнародних журналах. Команда Інституту брала участь у міжнародних та 

національних наукових конференціях, серед яких -  AIDS 2016 у Дурбані, ПАР, де експерти УІПГЗ провели 

семінар та презентували усну доповідь за результатами власних досліджень. 

 

 Заради можливості донесення результатів власних досліджень та взагалі сучасної науково обґрунтованої 

інформації до головної цільової аудиторії – осіб, які приймають рішення у сфері громадського здоров’я, – у 2016 р. 

було започатковано або поновлено участь експертів УІПГЗ у робочих групах МОЗ. Наприклад, представники 

УІПГЗ увійшли до складу Міжвідомчої робочої групи МОЗ України з питань замісної підтримувальної терапії.   
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 Завдяки роботі менеджера з комунікації, що приєднався до команди УІПГЗ у 2016 році, значно покращилася 

ефективність зовнішньої комунікації УІДПГЗ. Одним із аспектів втілення комунікаційної стратегії було 

проведення ребрендингу Інституту. У 2016 році Інститут змінив назву на Благодійна Організація «Український 

інститут політики громадського здоров’я». Зміна назви та фірмового стилю УІПГЗ, активне оновлення змісту веб-

сайту та створена сторінка у Facebook відображають пріоритетні напрямки діяльності Інституту. Крім того, 

розпочато оновлення стилю та структури веб-сайту УІПГЗ. 

 

 Проведена певна робота з професійного розвитку членів команди Інституту, кількість якої збільшилася на 2 

працівника.  

 

 Слід зазначити, що не всі завдання, заплановані на 2016, вдалося вчасно реалізувати. Так, у 2017 році в планах – 

посилення співпраці з фахівцями, які приймають рішення у галузі ГЗ, а також більш активне інформування 

громадськості про результати діяльності Інституту; розробка політики написання проектних заявок; розробка 

цілеспрямованого підходу до фандрайзингу; втілення у життя розробленої політики з оцінки результатів 

діяльності персоналу Інституту. Крім того, як зазначалося у звіті за 2015 рік, діяльність Наглядової Ради 

організації потребує активізації. 

 

  У поточному році нашою пріоритетною метою залишається підвищення впливу УІПГЗ як джерела науково 

обґрунтованої інформації для осіб, що приймають рішення у галузі громадського здоров’я. Необхідно спрямувати 

більше зусиль на популяризацію та дисемінацію результатів аналітичної та дослідницької роботи науковців 

організації. 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УІПГЗ У 2016 РОЦІ 

 

У 2016 р. УІПГЗ реалізовував 12 проектів; з них: 

 

 

 

 

 

  3 нові проекти розпочато 

  5 проектів тривали з минулого року 

  4 проекти завершено 
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Динаміка тривалості проектів (помісячно) 
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Перелік проектів, що реалізовувалися у 2016 р.* 

 

     
 
 

FS 

(Feasibility 

Study) 

«Аналіз впроваджуваності замісної підтримувальної 

терапії на базі закладів первинної медико-санітарної 

допомоги в Україні» 

Pact Inc. USAID 

“RESPOND” 
01.06.2015 31.01.2016 324,740.32 

PRIDE 
«Співпраця із запобігання поширенню ВІЛ в місцях 

позбавлення волі» 

Yale University. New 

Haven, USA 
01.08.2015 31.07.2017 124,263.0 

KPIS 
«Покращення доступу та прихильності до лікування для 

споживачів ін’єкційних наркотиків в Україні» 

МБФ «Альянс 

громадського здоров'я» 
01.06.2015 31.03.2017 324,740.32 

MARTAS 

(CDC) 

«Покращання зв’язку осіб, у яких нещодавно виявлено 

ВІЛ-інфекцію, зі спеціалізованими послугами в Україні» 

Center for Disease 

Control and Prevention 

CDC/ATSDR, Atlanta, 

USA 

30.09.2013 29.03.2018 746,371.0 

HPTN 
«Мережа дослідницьких центрів з профілактики ВІЛ» 

(проект HPTN 074) 

NIH, США через 

FHI360 
01.06.2014 31.05.2017 1645,871.0 

Brown 
«Співпраця в галузі ТБ між Університетом Брауна та 

Україною» 

Brown University - 

Ukraine Collaboration, 

The Warren Alpert 

Medical School of Brown 

University 

01.11.2015 31.08.2016 6,546.15 
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Перелік проектів, що реалізовувалися у 2016 р.* (продовження) 

 

SIAPS-1 
«Системи покращення доступу до лікарських засобів та 

фармацевтичних послуг» 

Management Science for 

Health (MSH), USA 
15.12.2015 15.03.2016 11,407.0 

IDU/TB 

«Оцінка впровадження двох місцевих перспективних 

інтервенцій для ЛЖВ: «Кроки до здоров’я» та «ТБ 

виліковний».  

Pact Inc. USAID 

“RESPOND” 
01.03.2015 30.11.2016 149,935.77 

Deloitte 

«Огляд та поліпшення фінансових механізмів для 

надання послуг у сфері ВІЛ для ключових груп 

населення» 

Проект USAID 

“Реформа ВІЛ-послуг у 

дії» через Deloitte 

Consulting  LLC 

01.10.2015 31.05.2017 132,328.3 

Harvard «Розвиток ініціативи щодо діагностики туберкульозу» 

NIH через The President 

and Fellows of Harvard 

College 

01.03.2016 28.02.2017 12,649.0 

ECHO 
«Інтеграція лікування залежності та ВІЛ-інфекції у 

первинну ланку охорони здоров’я» 

Yale University, New 

Haven, USA 
15.09.2016 30.06.2017 74,050.00 

OAT-Guide 
«Покращення якості медикаментозного підтримуючого 

лікування в Україні»» 

МБФ «Альянс 

громадського здоров'я» 
01.08.2016 31.01.2017 33,816.58 

 

 

*Розгорнуті характеристики проектів див. у Додатку 1 
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ДІЯЛЬНІСТЬ УІПГЗ З РОЗРОБКИ АНАЛІТИЧНИХ ПРОДУКТІВ  

 

Аналітичні продукти, розроблені співробітниками УІПГЗ або за їхньою участю у 2016 р. 

 

 

 

 3 звіти 

 1 навчально-методичний посібник 

 16 статей у рецензованих міжнародних виданнях 

 1 докторська дисертація 
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Звіти: 

 

1. Втручання START підвищує рівень охоплення тестуванням на ВІЛ і знижує рівень ризикованої щодо ВІЛ сексуальної поведінки 

серед колишніх ув’язнених чоловіків: рандомізоване контрольоване дослідження в Україні.  

Т.Кірьязова, Ю.Середа, О.Недужко, О.Постнов, Р.Йорік, І.Шваб, С.Дворяк. Проект USAID “RESPOND”, 2016 р. 

2. Аналіз використання антиретровірусних лікарських засобів для лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів.  

А.Квічень, О.Лебега, С.Дворяк, С.Рябоконь,. – Management Sciences for Health, 2016 р. 

3. Регіональний проект з тріангуляції даних у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Миколаївській області. Підсумковий звіт. 

Недужко О., Новак Ю., Бозісевич І., Боненко В., Висоцька Г. – К.: МБФ «Альянс громадського здоров’я», 2016. – 76 с. 

(http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/Tryangulyatsyya_Nykolaev_Print_15.02.2016.pdf)  

 

 

 

Навчально-методичний посібник: 

 

1. Інтегроване лікування хворих на опіоїдну залежність в 

умовах центрів первинної медико-санітарної допомоги: 

навчально-методичний посібник.  

Дворяк С.В.. Карагодіна О.Г., Морозова О.С., Пикало І.І., 

Думчев К.В. – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2016. 

– 76 с. 
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Статті у рецензованих міжнародних виданнях: 

1. Dumchev K, Varetska O, Kuzin I. Evolution of Monitoring and Evaluation of AIDS Response in Ukraine: 

Laying the Groundwork for Evidence-Based Health Care. AIDS Behav. 2016 Oct 6. PMID: 27714524 

2. Kiriazova T, Lunze K, Raj A, Bushara N, Blokhina E, Krupitsky E, Bridden C, Lioznov D, Samet JH, 

Gifford AL. "It is easier for me to shoot up": stigma, abandonment, and why HIV-positive drug users in Russia fail 

to link to HIV care. AIDS Care. 2016 Nov 22:1-5. PMID: 27871198 

3. Neduzhko O, Postnov O, Perehinets I, DeHovitz J, Joseph M, Odegaard D, Kaplan R, Kiriazova T. Factors 

associated with delayed enrollment in HIV medical care among HIV-positive individuals in Odessa Region, 

Ukraine. J Int Assoc Provid AIDS Care. 2016 Jan 1:2325957416686194. doi: 10.1177/2325957416686194. PMID: 

28034344 

4. Polonsky M, Rozanova J, Azbel L, Bachireddy C, Izenberg J, Kiriazova T, Dvoryak S, Altice FL. Attitudes 

Toward Addiction, Methadone Treatment, and Recovery Among HIV-Infected Ukrainian Prisoners Who Inject 

Drugs: Incarceration Effects and Exploration of Mediators. AIDS Behav. 2016; 20(12):2950-2960. PMID: 

27011378 

5. Ompad DC, Wang J, Dumchev K, Barska J, Samko M, Zeziulin O, Saliuk T, Varetska O, DeHovitz J. 

Patterns of harm reduction service utilization and HIV incidence among people who inject drugs in Ukraine: A two-

part latent profile analysis. Int J Drug Policy. 2017 Feb 1;43:7-15. doi: 10.1016/j.drugpo.2016.12.008. PMID: 

28160736 

6. Booth RE, Davis JM, Dvoryak S, Brewster JT, Lisovska O, Strathdee SA, Latkin CA. HIV incidence among 

people who inject drugs (PWIDs) in Ukraine: results from a clustered randomised trial. Lancet HIV. 2016 

Oct;3(10):e482-9. PMID: 27658879 

7. Azbel L, Grishaev Y, Wickersham JA, Chernova O, Dvoryak S, Polonsky M, Altice FL. Trials and 

tribulations of conducting bio-behavioral surveys in prisons: implementation science and lessons from Ukraine. Int J 

Prison Health. 2016; 12(2):78-87. PMID: 27219905 

8. Polonsky M, Azbel L, Wickersham JA, Marcus R, Doltu S, Grishaev E, Dvoryak S, Altice FL. Accessing 

methadone within Moldovan prisons: Prejudice and myths amplified by peers. Int J Drug Policy. 2016 Mar;29:91-5. 

doi: 10.1016/j.drugpo.2015.12.016. No abstract available. PMID: 26809933 
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9. Booth RE, Davis JM, Brewster JT, Lisovska O, Dvoryak S. Krokodile Injectors in Ukraine: Fueling the HIV 

Epidemic? AIDS Behav. 2016 Feb;20(2):369-76. PMID: 26033290 

10. Mazhnaya A, Bojko MJ, Marcus R, Filippovych S, Islam Z, Dvoriak S, Altice FL. In Their Own Voices: 

Breaking the Vicious Cycle of Addiction, Treatment and Criminal Justice Among People who Inject Drugs in 

Ukraine. Drugs (Abingdon Engl). 2016;23(2):163-175. PMID: 27458326  

11. Azbel L, Polonsky M, Wegman M, Shumskaya N, Kurmanalieva A, Asanov A, Wickersham JA, Dvoriak 

S, Altice FL. Intersecting epidemics of HIV, HCV, and syphilis among soon-to-be released prisoners in Kyrgyzstan: 

Implications for prevention and treatment. Int J Drug Policy. 2016 Nov;37:9-20. PMID: 27455177 

12. Kutsa O, Marcus R, Bojko MJ, Zelenev A, Mazhnaya A, Dvoriak S, Filippovych S, Altice FL. Factors 

associated with physical and sexual violence by police among people who inject drugs in Ukraine: implications for 

retention on opioid agonist therapy. J Int AIDS Soc. 2016 Jul 18;19(4 Suppl 3):20897. PMID: 27435717  

13. Polonsky M, Azbel L, Wegman MP, Izenberg JM, Bachireddy C, Wickersham JA, Dvoriak S, Altice FL. 

Pre-incarceration police harassment, drug addiction and HIV risk behaviours among prisoners in Kyrgyzstan and 

Azerbaijan: results from a nationally representative cross-sectional study. J Int AIDS Soc. 2016 Jul 18;19(4 Suppl 

3):20880. doi: 10.7448/IAS.19.4.20880. PMID: 27435715 Free PMC Article 

14. Altice FL, Azbel L, Stone J, Brooks-Pollock E, Smy rnov P, Dvoriak S, Taxman FS, El-Bassel N, Martin 

NK, Booth R, Stöver H, Dolan K, Vickerman P. The perfect storm: incarceration and the high-risk environment 

perpetuating transmission of HIV, hepatitis C virus, and tuberculosis in Eastern Europe and Central Asia. Lancet. 

2016 Sep 17;388(10050):1228-48. PMID: 274 27455  

15. Makarenko I, Mazhnaya A, Polonsky M, Marcus R, Bojko MJ, Filippovych S, Springer S, Dvoriak S, 

Altice FL. Determinants of willingness to enroll in opioid agonist treatment among opioid dependent people who 

inject drugs in Ukraine. Drug Alcohol Depend. 2016 Aug 1;165:213-20. PMID: 27370527 

16. Bojko MJ, Mazhnaya A, Marcus R, Makarenko I, Islam Z, Filippovych S, Dvoriak S, Altice FL. The 

Future of Opioid Agonist Therapies in Ukraine: A Qualitative Assessment of Multilevel Barriers and Ways Forward 

to Promote Retention in Treatment. J Subst Abuse Treat. 2016 Jul;66:37-47. PMID: 27211995 
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Захист докторської дисертації 

 

01.06.2016 р. засновник і провідний експерт УІПГЗ Сергій Дворяк захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних 

наук на тему "Інтегрована медико-соціальна допомога хворим із залежністю від опіоїдів" за спеціальністю 14.01.17 - наркологія 

 

У дисертації обґрунтовано концепцію опіоїдної залежності (ОЗ) як 

хронічної наркологічної хвороби, що потребує довгострокового 

підтримувального лікування, та запропоновано оптимальне застосування 

моделі інтегрованої медико-соціальної допомоги (ІМСД). Терміном ІМСД 

визначено поєднання підтримувальної терапії агоністами опіоїдів (ПТАО), 

лікування супутніх соціально небезпечних інфекційних хвороб (ВІЛ-

інфекція/СНІД, туберкульоз) та заходів соціальної підтримки. Доведено, 

що ПТАО та ІМСД мають переваги за показниками утримання пацієнтів 

у терапії, зменшення вживання опіоїдів, ризикованої та кримінальної 

поведінки, підвищення кількості медичних послуг та якості життя. 

Застосовано оригінальний комплекс досліджень ефективності лікування 

ОЗ. Визначено пріоритетні для національної наркологічної служби 

принципи формування системи лікування ОЗ, обтяженої соціально 

небезпечними інфекційними хворобами, надано рекомендації щодо їхнього 

впровадження. 
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ПОШИРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У 2016 Р. 

 

Конференції, робочі групи, тренінги за участю фахівців УІПГЗ 

 

 

 

 11 міжнародних і національних конференцій відвідано 

 14 презентацій на міжнародних і національних 

конференціях зроблено 

 6 робочих груп при МОЗ працювали  за участю експертів 

УІПГЗ 
 120 сімейних лікарів пройшли навчання, проведене 

фахівцями УІПГЗ 
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Посилення співпраці з органами влади 

Започаткована або оновлена участь співробітників УІПГЗ у робочих групах та інших зібраннях: 

 

Назва робочої групи 

 

Учасники 

Міжвідомча робоча група МОЗ України з питань ЗПТ 

Дворяк С., 

Думчев К., 

Пикало І. 

Робоча група МОЗ України з питань моніторингу і оцінки 
Думчев К., 

Кірьязова Т. 

 

Робоча група МОЗ України з питань консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію. 

 

Недужко О. 

Мультидисциплінарна робоча група з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної 

допомоги на засадах доказової медицини у 2015 – 2016 роках за темою «Психічні та поведінкові розлади внаслідок 

вживання опіоїдів» 

Дворяк С. 

Технічна робоча група з підготовки нормативно-правової бази для впровадження уніфікованих настанови та протоколу з 

надання допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД за напрямками «Консультування і тестування», «Зв’язок з послугами» та 

«Діагностика та моніторинг лікування ВІЛ-інфекції» 

Недужко О.  

Громадська рада при управлінні Державної пенітенціарної служби України в Одеській області. 

Недужко О. 

(заст. голови) 
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Міжнародні і національні конференції за участю фахівців УІПГЗ 

Назва заходу Організатор Учасники Місце проведення Дати 

IAS Consultation about Harm Reduction 
Міжнародна асоціація по 

боротьбі зі СНІДом (IAS) 
С.Дворяк Одеса 

12-13 травня 

2016 

Національна конференція «Обличчям до 

виклику: майбутнє реформи сектору ВІЛ 

та охорони здоров’я в Україні» 

МОЗ України за підтримки 

USAID, PEPFAR, Deloitte 
І. Пикало Київ 

23-26 травня 

2016 

NIDA International Forum 2016 NIDA (NIH) 
К.Думчев, О.Зезюлін, Т.Кірьязова, 

І.Пикало 
Палм Спрінгс, США. 

10-13 червня 

2016 

HPTN Annual Conference HPTN (NIH) 
С.Дворяк, К.Думчев, Т.Кірьязова,  

О.Макаренко, О.Зезюлін 
Вашингтон, США 

10-16 червня 

2016 

21-а Міжнародна конференція по боротьбі 

зі СНІДом «AIDS 2016» 

Міжнародна асоціація по 

боротьбі зі СНІДом (IAS) 
С.Дворяк , К.Думчев, Т.Кірьязова Дурбан, ПАР 18-23 липня 2016 

Global Addiction Conference 2016 Global Addiction С.Дворяк Венеція, Італія 2-4 жовтня 2016 

5th Annual Summit on Controlling the HIV 

Epidemic with Antiretrovirals 
IAPAC, США Т.Кірьязова Женева, Швейцарія 

12-14 жовтня 

2016 

Міжнародний семінар «Наука 

впровадження у сфері профілактики й 

догляду за ВІЛ-інфекцією» 

Міжнародний Фонд Фогарті, 

New York Downstate University. 
Т.Кірьязова Алмати, Казахстан 

18-21 жовтня 

2016 

Третя національна наук.-практ. 

конференція з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу 

в Україні «За кожне життя разом: 

Прискорення до мети 90-90-90»  

Український центр контролю 

за соціально небезпечними 

хворобами (УЦКС) 

К.Думчев Київ 
21-23 листопада, 

2016 

Конференція з міжнародною участю 

“Здоров’я українців в руках сімейного 

лікаря”  

Асоціація сімейної медицини 

України разом з НМАПО ім. П. 

Л. Шупика 

О.Макаренко Київ 9 грудня 2016 

Конференція сімейних лікарів Києва та 

Київської області 

Асоціація сімейної медицини 

України  
О.Макаренко Київ 29 грудня 2016 
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Заходи, на яких презентувались результати досліджень УІПГЗ у 2016 р. 

IAS Consultation about Harm Reduction 

Організатор: Міжнародна асоціація по боротьбі зі СНІДом (IAS), УІПГЗ 

Одеса, 12-13 травня 2016 

Учасник: Сергій Дворяк 
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Заходи, на яких презентувались результати досліджень УІПГЗ у 2016 р (продовження) 

 

NIDA International Forum 2016 

Організатор: NIDA (NIH) 

Палм Спрінгс, США, 10-13 червня 2016 

 

Учасники Презентації, доповіді 

 Ірина  
 Пикало 

Постерна презентація «First experience of medication-assisted 

therapy provision by family physicians in Ukraine». 

 I.Pykalo, O.Morozova, S.Dvoryak 

 Олександр 
 Зезюлін 

Постерна презентація “Implementing a large multisite experimental 

study in Ukraine”.  

O. Zeziulin, K. Dumchev, O. Denisyuk, S. Dvoriak, T. Kiriazova, Y. 

Sereda, P. Smyrnov.  

 Костянтин  
 Думчев 

Постерна презентація “Impact of harm reduction and MAT on HIV 

incidence among PWID in Ukraine: results of a prospective cohort 

study”.  K.Dumchev, M.Samko, J.Barska.  

 Тетяна 
 Кірьязова 

Постерна презентація «History of injecting drugs mediates effect of 

project START intervention on sex behavior of males released from 

prison in Ukraine”. 

T. Kiriazova, Y. Sereda, O. Neduzhko, O. Postnov, S. Dvoriak.  
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Заходи, на яких презентувались результати досліджень УІПГЗ у 2016 р (продовження) 

 

21-а Міжнародна конференція по боротьбі зі СНІДом  “AIDS 2016” 

Організатор: Міжнародна асоціація по боротьбі зі СНІДом (IAS) 

Дурбан, ПАР, 18-23 липня 2016 

 

 

 

  

Учасники 
 

Презентації,  доповіді 

 

 Сергій 

Дворяк,  
 Костянтин 
 Думчев 

Доповідь на семінарі “Effective Integrated Clinical and Programmatic 

Service Delivery for People Living with HIV who use Alcohol and Drugs” 

http://programme.aids2016.org/Programme/Session/50   
Тема доповіді: “Integrated services for people who use drugs in vertical 

health care systems: challenges and solutions” 

 Костянтин 
 Думчев 

Постерна презентація. Dumchev K, Samko M, Barska J, Salyuk T. HIV 

testing and ART are associated with lower HIV incidence among PWID in 

Ukraine. Poster #LBPE015. 

 Тетяна 
 Кірьязова 

Усна презентація на сесії «ВІЛ-послуги у тюрмах: Підіймемо планку». 

Тема доповіді: “Project START intervention increases HIV testing uptake 

and decreases HIV risk behaviour among men released from prison: a 

randomized study in Ukraine”. T. Kiriazova, Y. Sereda, O. Neduzhko, O. 

Postnov, R. Yorick, I. Shvab, S. Dvoriak. 

http://programme.aids2016.org/Abstract/Abstract/6686   

http://programme.aids2016.org/Programme/Session/50
http://programme.aids2016.org/Abstract/Abstract/6686
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Заходи, на яких презентувались результати досліджень УІПГЗ у 2016 р (продовження) 

 

Третя національна науково-практична конференція з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні «За кожне життя разом: Прискорення 

до мети 90-90-90»  

Організатор: Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами (УЦКС)  

Київ, 21-23 листопада, 2016 

 

Учасники Презентації,  доповіді 

 Костянтин  
 Думчев 

Доповідь на сесії №10 «Стратегічна інформація як інструмент 

планування ефективної відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції».  

 

Тема доповіді: «Тенденції захворюваності на ВІЛ серед ЛВІН, 

ЧСЧ і РКС, які є клієнтами профілактичних програм в 

Україні». 
http://ucdc.gov.ua/events/show/tretya-nacionalna-naukovo-

praktichna-konferenciya-z-pitan-vil-infekcijisnidu-v-ukrajini-za-

kozhne-zhittya-razom-priskorennya-do-meti-90-90-90-1  

 

 

  

http://ucdc.gov.ua/events/show/tretya-nacionalna-naukovo-praktichna-konferenciya-z-pitan-vil-infekcijisnidu-v-ukrajini-za-kozhne-zhittya-razom-priskorennya-do-meti-90-90-90-1
http://ucdc.gov.ua/events/show/tretya-nacionalna-naukovo-praktichna-konferenciya-z-pitan-vil-infekcijisnidu-v-ukrajini-za-kozhne-zhittya-razom-priskorennya-do-meti-90-90-90-1
http://ucdc.gov.ua/events/show/tretya-nacionalna-naukovo-praktichna-konferenciya-z-pitan-vil-infekcijisnidu-v-ukrajini-za-kozhne-zhittya-razom-priskorennya-do-meti-90-90-90-1
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Заходи, на яких презентувались результати досліджень УІПГЗ у 2016 р (продовження) 

5th Annual Summit on Controlling the HIV Epidemic with Antiretrovirals 

Організатор: IAPAC, США 

Женева, Швейцарія, 12-14 жовтня, 2016 

 Учасники Презентації,  доповіді 

 Тетяна  Кірьязова Панеліст -доповідач, сесія «Стан впровадження PrEP у Євразійському регіоні» 

 

Міжнародний семінар «Наука впровадження у сфері профілактики й догляду за ВІЛ-інфекцією» 

Організатор: Фонд Фогарті, New York Downstate University 

Алмати, Казахстан, 18-21 жовтня, 2016 

 Учасники Презентації,  доповіді 

 Тетяна  Кірьязова Презентація «Регіональні зразки проведення імплементаційних досліджень в Україні» 

 

Конференція з міжнародною участю «Здоров’я українців в руках сімейного лікаря» 

Організатор: Асоціація сімейної медицини України разом з НМАПО ім. П. Л. Шупика 

Київ, 9 грудня 2016 

 Учасники Презентації,  доповіді 

 Олена  Макаренко Презентація « Інтеграція лікування наркотичної залежності та ВІЛ на первинну ланку» 

 

Конференція сімейних лікарів Києва та Київської області 

Організатор: Асоціація сімейної медицини України  

Київ, 29 грудня 2016 

 Учасники Презентації,  доповіді 

 Олена  Макаренко Презентація « Інтеграція лікування наркотичної залежності та ВІЛ у первинну ланку» 

  



 

22 
 

ЗОВНІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ У 2016 Р. 

 

У 2016 році покращилась комунікаційна спроможність УІПГЗ 

 

 

 

 У команді Інституту з'явився менеджер з комунікацій 

 2 сайти регулярно оновлюються 

 2 комунікаційні майданчики створені у соціальній мережі 

Facebook 

 32 новини та 11 публікацій на сайті УІПГЗ 

 72 повідомлення на сторінці Інституту у Facebook 

 1 місяць тривав тематичний моніторинг українських ЗМІ 

 5 матеріалів за участю експертів УІПГЗ у ЗМІ  
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Комунікаційні майданчики Інституту у соціальній мережі Facebook: 

 

 

1. Facebook – корпоративна  сторінка УІПГЗ 

Створена у квітні 2016 р. 

Підписників - 169 

Дописів  модераторів - 72 

Середня кількість повідомлень на місяць - 8 

 

 

 

 

 

 

 

2. Facebook – тематична група ЄПААМ 

Створена у червні 2016 р. 

Учасників - 60 

Дописів учасників - 49 

Середня кількість повідомлень на місяць - 7 
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Найбільш резонансні публікації  УІПГЗ у мережі Facebook за 2016 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1         20.06.2016 

Переклад промови Шарліз Терон на відкритті конференції “AIDS-2016” у Дурбані 

 

 

 

№2        24.10.2016 

Посилання на коротке відео за мотивами книги журналіста Йоханна Харі «В 

гонитві за криком: перші і останні дні війни з наркотиками» 
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Корпоративний сайт УІПГЗ 

 

1. У 2016 році на сайті УІПГЗ налагоджено: 

 регулярне поповнення стрічки новин і анонсів 

 своєчасне оновлення розділів сайту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Розпочато розробку нового корпоративного сайту УІПГЗ 
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РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ У 2016 Р. 

Стратегія, менеджмент, фінанси 

 

 Оновлено Стратегічний план роботи УІПГЗ на 2017-2019 рр. 

 Оновлено фінансово-адміністративні процедури Інституту 

 Проведено ребрендинг організації 

 Фінансування проектної діяльності УІПГЗ у доларах США 

збільшилось на 13% 

 Команда Інституту у 2016 році збільшилася на 2 працівники та 

становить 27 осіб 

 12 співробітників пройшли навчання та підвищення кваліфікації 

на тренінгах та семінарах  
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Оновлено Стратегічний план роботи УІПГЗ на 2017-2019 рр. Відповідно до нього був розроблений і затверджений Правлінням 

робочий план УІПГЗ на 2017 р. 
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Змінено назву, логотип та фірмовий стиль організації 
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У 2016 році 12 співробітників пройшли навчання та підвищення кваліфікації на тренінгах та семінарах. 

 

Назва заходу  Учасники 
Місце 

проведення 
Дати 

Місія з оцінки ситуації з безперервного підвищення якості медичних послуг 

(CQI) в Україні 
О.Недужко 

 
13-20 лютого 2016 

Візит з обміну досвідом на партнерський сайт дослідження проекту HPTN  

Т.Кірьязова, К.Думчев,  

О.Зезюлін, Н.Сайчук, 

О.Макаренко  

м. Ханой та  

м. Фо Йєн, 

В’єтнам 

3-8 квітня 2016 

Робоча зустріч з представниками Асоціації лабораторій громадського 

здоров'я США (APHL) на підтримку Технічної Робочої групи МОЗ «КіТ – 

Зв’язок з послугами –Діагностика» з питань розробки ліцензійних умов для 

сайтів тестування на ВІЛ-інфекцію 

О.Недужко Київ 11-12 травня 2016. 

Тренінг з написання пропозицій щодо проведення наукового дослідження - 

«Research Proposal Writing Workshop» (тренери - George W. Rutherford, 

UCSF; Jurja-Ivana Cakalo, School of Public Health, Zagreb, Croatia) 

К.Думчев, І.Пикало, 

А.Тароянц, Т.Кірьязова,  

О Недужко, О.Зезюлін  

Одеса 4-8 серпня 2016 

Тренінг „Написання проектів. Фонди ЄС” Д.Сергієнко  Київ 
30 вересня –  

1 жовтня 2016 

Семінар "Неприбуткові організації: перезавантаження" 
А.Паламарчук, 

А.Камаралі 
Київ 14 листопада 2016 

Семінар «Нарахування заробітної плати» Е.Сатиренко Київ 24 листопада 2016 

Тренінг «Методи статистичного аналізу в галузі громадського здоров’я»  І.Пикало, О.Недужко Київ 
1-2, 5-8 грудня 

2016 

Семінар-нарада «Організація впровадження тестування на ВІЛ із 

застосуванням швидких тестів» 
О.Недужко Київ 20-21 грудня 2016 
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Динаміка фінансування проектної діяльності УІПГЗ у період 2012-2016 роки, USD 

 
 

У 2016 році фінансування проектної діяльності УІПГЗ у доларах США збільшилось на 13% у порівнянні з 2015 роком.  

 

Вперше УІПГЗ пройшов аудит (Single Audit) аудиторською компанією EBS відповідно до вимог “Guidelines for Financial Audit Contracted by 

Foreign Recipients”, виданих Офісом Генерального Інспектора, США. Цей аудит мав дослідити здатність УІПГЗ додержуватись регуляторних 

документів, а також надати рекомендації для усунення будь-яких недоліків, викритих у процесі аудиту. 
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Структура фінансових надходжень до бюджету організації у 2016 році (донори) 
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Наші партнери 

 

 



 

Додаток 1 до Звіту про діяльність УІПГЗ за 2016 рік 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БО «УІПГЗ» У 2016 РОЦІ 

FS (Feasibility Study) 

«Аналіз впроваджуваності замісної підтримувальної терапії на базі закладів  

первинної медико-санітарної допомоги в Україні» 

Партнери ЛПЗ у Миколаївській та Полтавській областях, наркологічна клініка «Соціотерапія» м. Київ, Миколаївський та 

Полтавський обласні наркологічні диспансери, МАВІ «Час життя», БО «Світло надії». 

Донор Pact Inc. USAID «RESPOND» 

Дата початку та 

завершення 

01.06.2015 -31.01.2016 

Керівник проекту Сергій Дворяк  

Опис проекту/ 

завдання 

Формативне дослідження, метою якого є оцінка можливості організації та надання інтегрованих послуг по лікуванню 

пацієнтів з опіоїдною залежністю на базі медичних закладів України первинної ланки. 

Опис досягнень та 

результатів   

Впроваджено нову модель надання ЗПТ та інтегрованої допомоги на базі первинної ланки медицини в таких закладах: 

-          КЗ ЦПМСД №1 м. Полтава 

-          КЗ ЦПМСД №2 м. Полтава 

-          КЗ ЦПМСД №4 м. Миколаїв 

Проведено збір даних: інтерв’ю з пацієнтами наркологічних диспансерів м. Полтави, м. Миколаєва та лікарями-

наркологами; інтерв’ю з пацієнтами ЦПМСД №1 та №2 м. Полтави, ЦПМСД №4 м. Миколаєва, лікарями загальної 

практики та сімейної медицини та адміністративним персоналом даних закладів. 

Проведено аналіз даних, за результатами дослідження розроблено звіт та методичні рекомендації щодо впровадження 

ЗПТ та інтегрованої допомоги в роботі лікарів загальної практики та сімейної медицини. 

«Primary healthcare-based integrated care with opioid agonist treatment: first experience from Ukraine» has been accepted for 

publication in DAD.  

Публікації 1. Інтегроване лікування хворих на опіоїдну залежність в умовах центрів первинної медико-санітарної допомоги: 

навчально-методичний посібник / Дворяк С. В., Карагодіна О. Г., Морозова О. С., Пикало І. І., Думчев К. В. – К.: 

Друкарський двір Олега Федорова, 2016. – 76 с. 
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PRIDE 

«Співпраця із запобігання поширенню ВІЛ в місцях позбавлення волі» 

Партнери Міністерство юстиції України, департамент виконавчої служби України 

Донор Yale University. New Haven, USA 

Дата початку та 

завершення 
01.08.2015-31.07.2017 

Керівник проекту Сергій Дворяк  

Опис проекту/ 

завдання 

Вивчення поширення соціально небезпечних інфекційних захворювань, включаючи ВІЛ, вірусні гепатити В і С, сифіліс 

та вживання наркотиків шляхом ін’єкцій та психічних розладів, які пов'язані з використанням ПАР серед ув'язнених в 

Україні 

Опис досягнень 

та результатів 

Фіналізовано протокол дослідження, було проведено опитування та тренінг для MATLINK в Молдові. Проведено 

пілотне дослідження в Киргизстані та Україні. Закінчене пілотування інструментів  MATLINK в Киргизстані. 

Завершено аналіз даних PUHLSE в Киргизстані та Азейбарджані. Підготовлено 5 видань за матеріалами дослідження. 

Проведено семінар для працівників ДПтС України в грудні 2015 р. Тренінг для інтерв’юєрів в 2016 р., розпочато 

скринінг учасників в Києві, підготовлено меморандум про співпрацю з Українським центром громадського здоров’я, 

досягнуто домовленості з головними наркологами про безперешкодний прийом пацієнтів на ЗПТ. Завершено 

програмування базового інтерв’ю в RedCup. 

Публікації 1. 2015. Polonsky, M., Azbel, L., Wickersham, J., Marcus, R., Doltu, S, Grishaev, E., Dvoryak, S., and Altice, F. “Accessing 

methadone within prison: prejudice and myths amplified by peers.” International Journal of Drug Policy. 

2. 2015.  Polonsky, M.; Rozanova, J.; Azbel, L.; Bachireddy, C.; Izenberg, J.; Kiriazova, T.; Dvoryak, S.; Altice, 

F.L.“Attitudes toward addiction, methadone treatment, and recovery among HIV-infected Ukrainian prisoners who inject drugs: 

Incarceration effects and exploration of mediators.” AIDS and Behavior. Under review. 

3. 2015.  Azbel L., Grishaev, Y., Wickersham J.W., Chernova O., Dvoryak S., Polonsky, M., Altice F.L. “Trials and 

tribulations of conduction bio-behavioral surveys in prisons: Implementation science and lessons from Ukraine.” International 

Journal of Prisoner Health. In press.s 

4. 2015.  Azbel L., Wickersham J.W., Wegman M., Polonsky M., Suleymanov M., Ismayilov R., Dvoryak S., Altice F.L. 

“Burden of substance use disorders, mental illness, and correlates of infectious diseases among soon-to-be-released prisoners in 

Azerbaijan.” Drug and Alcohol Dependence.  
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KPIS 

«Покращення доступу та прихильності до лікування для споживачів ін’єкційних наркотиків в Україні» 

Партнери Центри СНІД та наркологічні диспансери у 7 областях України 

Донор МБФ «Альянс громадського здоров'я» 

Дата початку та 

завершення 
01.06.2015 – 31.03.2017 

Керівник проекту Олександр Зезюлін 

Опис проекту/ 

завдання 

Цілі проекту: 

1. Оцінка ефективності двох стратегій — Інтервенції з лікування на базі спільнот (CITI) та Замісної Підтримувальної 

Терапії — та їх впливу на показники залучення пацієнтів до програм лікування ВІЛ-інфекції та АРТ, порівняно зі 

Стандартним обслуговуванням. 

2. Визначення бар'єрів, пов'язаних з клієнтом та з постачальником послуг, що перешкоджають залученню СІН до 

програм лікування ВІЛ, АРТ, а також впливають на показники утримання в них. 

3. Визначення витрат на кожного учасника програми з урахуванням розбивки складових витрат у рамках каскадної 

моделі, що відображає результати АРТ за CITI та МПЛ. 

Опис досягнень 

та результатів 

1. Проведено підготовку до польової фази:  

a. розроблено дослідницькі та адміністративні процедури; сформовано дослідницькі команди у 8 регіонах України 

(9 сайтів);  

b. проведено навчальний тренінг для дослідницьких команд;  

c. протестовано дослідницький інструментарій; налагоджено роботу з менеджменту даних. 

2. У січні 2016 р. розпочато польову фазу дослідження.   

a. Станом на 31.12.2016 набрано 689 учасників з рівнем утримання в дослідженні близько 90%. У листопаді 2016 

проведено проміжний аналіз даних.  

Публікації 1. Абстракт “Implementing large multi-site experimental study in Ukraine” був      прийнятий до участі та представлений 

на міжнародній конференції Національного Інституту США щодо проблем наркотичної залежності 

(https://www.drugabuse.gov/international/abstracts/implementing-large-multisite-experimental-study-in-ukraine).  

2. На основі результатів проміжного аналізу даних у листопаді 2016 року підготовано та надано до розгляду 

Спонсору та партнерам проекту абстракт “Improving Treatment Engagement and Adherence for People Who Inject Drugs in 

Ukraine. Preliminary results.”    

3. На основі результатів проміжного аналізу даних у грудні 2016 року підготовано та надано до розгляду Спонсору 

та партнерам проекту абстракт “Behavioral changes determined by Community Initiated Treatment Intervention (CITI): 6 

months’ behavioral effect in PWID in Ukraine.” 
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MARTAS (CDC) 

«Покращення зв’язку осіб, у яких нещодавно виявлено ВІЛ-інфекцію, зі спеціалізованими послугами в Україні» 

Партнери Управління охорони здоров’я Дніпропетровської та Миколаївської обласних адміністрацій 

Донор Center for Disease Control and Prevention CDC/ATSDR, Atlanta, USA 

Дата початку та 

завершення 
30.09.2013-29.03.2018 

Керівник проекту Олександр Недужко 

Опис проекту/ 

завдання 

 

Мета дослідження – оцінити ефективність інтервенції  MARTAS,  модифікованої інтервенції ARTAS (АРТ та доступ до 

послуг).  Інтервенція спрямована на людей, в яких було діагностовано ВІЛ у спеціалізованих ЗОЗ (обласні наркологічні 

та дерматовенерологічні диспансери, інфекційні лікарні) Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей 

України, з метою допомогти їм отримати доступ до медичних ВІЛ-послуг та утримуватись під ВІЛ-наглядом. 

Опис досягнень 

та результатів 

Станом на 31 грудня 2016 р. активовано 9 з 9 дослідницьких сайтів 3-ї фази дослідження; 280 пацієнтів пройшли 

скринінг, 276 увійшли у дослідження (100% з запланованих); 184 завершили 3-міс. фоллоу-ап (92% від загальної 

кількості закритих вікон для проведення 3-міс. інтерв’ю); 123 завершили 6-міс. фоллоу-ап (87% від загальної кількості 

закритих вікон для проведення 6-міс. інтерв’ю). 

Публікації N/A 
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HPTN 

«Мережа дослідницьких центрів з профілактики ВІЛ» (проект HPTN 074) 

Партнери Клініка ДУ «Інститут епідеміології і інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського, АМН України» ГО «Клуб ‘Еней’», 

м.Київ 

Донор NIH, США через FHI360 

Дата початку та 

завершення 
01.06.2014-31.05.2017 

Керівник проекту Костянтин Думчев 

Опис проекту/ 

завдання 

Метою дослідження є виявлення можливості реалізації майбутнього рандомізованого клінічного дослідження, яке 

буде оцінювати чи знизиться рівень передачі ВІЛ інфекції до неінфікованих партнерів в результаті використання 

інтегрованого підходу, який включає психологічне консультування та адресацію до АРТ та лікування наркологічної 

залежності для ВІЛ-інфікованих СІН в порівнянні зі стандартними програмами, розробленими відповідно до 

національних стандартів лікування та профілактики для ВІЛ-інфікованих СІН. 

Опис досягнень 

та результатів 

Станом на 31.12.2016: 

Зареєстровано 188 учасників-індексів (із запланованих 167) та 321 партнерів. 47 індексів в групу інтервенції 

(заплановано 42 із 167). 

Розпочали отримання АРТ 35 індексів; 3 особи завершують протитуберкульозне лікування перед початком АРТ; 

розпочали лікування ЗПТ 2 індекси. 

Публікації  
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Brown 

«Співпраця в галузі ТБ між Університетом Брауна та Україною» 

Партнери 
Кафедра фтизіатрії та пульмонології НМУ ім. Богомольця;  

Лабораторія КЗ Київської Обласної Ради «Київський обласний протитуберкульозний диспансер” (м. Боярка) 

Донор Brown University Ukraine Collaboration, The Warren Alpert Medical School of Brown University 

Дата початку та 

завершення 
01.11.2015-31.08.2016 

Керівник проекту Тетяна Кірьязова 

Опис проекту/ 

завдання 

Організація проведення молекулярно-епідеміологічного дослідження резистентного туберкульозу у співпраці з НМУ 

ім. Богомольця та Університетом Брауна, США. 

Мета дослідження: вивчення геному резистентного туберкульозу. 

Опис досягнень 

та результатів 

Було закуплено необхідне обладнання та витратні матеріали для виконання дослідження та передано по договору 

співпраці Київському обласному протитуберкульозному диспансеру. 

Публікації  
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SIAPS-1 

«Системи покращання доступу до лікарських засобів та фармацевтичних послуг» 

Партнери 
SIAPS, Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України 

(УЦКС); 

Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІД,  

Чернігівський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІД 

Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України 

Донор Management Science for Health (MSH) 

Дата початку та 

завершення 
15.12.2015-15.03.2016 

Керівник проекту Тетяна Кірьязова  

Опис проекту/ 

завдання 

Дослідження використання ЛЗ для АРТ проводиться задля суттєвого поліпшення якості лікування, оптимізацію витрат 

на нього та покращання стану пацієнтів, так само як і підвищення професійного рівня лікарів, що беруть участь у 

лікуванні хворих на ВІЛ-інфекцію. Цього буде досягнуто завдяки налагодженню залучення ФТК до процесу 

систематичного збору даних щодо призначення ЛЗ, аналізу цих даних і на підставі отриманої інформації внесення 

необхідних змін до терапевтичного процесу, а також розробки пропозицій для удосконалення існуючих клінічних 

протоколів та лікарняних формулярів. 

Опис досягнень 

та результатів 

Розроблено: 

 Протокол дослідження 

  Форми збору даних 

  Проведено тренінг для збирачів даних 

  Зібрано дані у Центрах СНІД у м. Києві та м. Чернігові 

 Завершено аналіз даних та розробка звіту 

 Проведено презентацію даних на стейхолдерс мітінгу за участі міністра охорони здоров’я України. 

Публікації 
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IDU/TB 

«Оцінка впровадження двох місцевих перспективних інтервенцій для ЛЖВ: «ТБ виліковний» і «Кроки до здоров’я» 

Партнери 
Благодійна організація «Благодійний фонд «Все можливо» (м. Мелітополь), Відділення мережі ЛЖВ у м. Миколаїв та 

м. Кривий Ріг 

Донор 
Pact Inc. USAID «RESPOND» 

Дата початку та 

завершення 
01.03.2015-30.11.2016 

Керівник проекту Сергій Дворяк  

Опис проекту/ 

завдання 

Рандомізоване проспективне дослідження, метою якого є оцінка сумлінності впровадження перспективних 

поведінкових інтервенцій «Кроки до здоров’я» та «Туберкульоз виліковний», а також їх ефективності та вартості. 

Цілі та завдання проекту: 

 Визначити, наскільки якісно були впроваджені інтервенції відповідно до критеріїв (терміни проведення, 

охоплення клієнтів, обсяг впровадження, дотримання ключових елементів і стандартів інтервенції). 

 Оцінити ефективність інтервенцій - окремо щодо Інтервенції А «Туберкульоз виліковний» і Інтервенції Б «Кроки 

до здоров'я». 

 Визначити складові ППІ, що вимагають адаптації в українському контексті. 

 Провести оцінку вартості ППІ і їх економічної ефективності. 

Опис досягнень 

та результатів 

Розроблено дизайн дослідження та протокол, індикатори ефективності, інструменти моніторингу та збору даних. 

Організовано навчання для персоналу згідно дизайну дослідження. 

Закінчено збір даних та проведено оцінку якості впровадження інтервенції  «Кроки до здоров’я». На основі зібраних 

даних підготовлено аналітичний звіт по результатам впровадження інтервенції в Україні. Зі звітом можна ознайомитись 

на веб сторінці БО «УІПГЗ». В рамках компоненту «Туберкульоз виліковний» заплановано закінчити збір даних у січні 

2017.  

Публікації 
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Deloitte 

«Огляд та поліпшення фінансових механізмів для надання послуг у сфері ВІЛ для ключових груп населення» 

Партнери ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України", ЛПУ та НУО які надають 

послуги, пов’язані з лікуванням та профілактикою ВІЛ/СНІД 

Донор Проект USAID Реформа ВІЛ-послуг у дії через Deloitte Consulting LLC 

Дата початку та 

завершення 
01.10.2015-31.05.2017  

Керівник проекту Тетяна Кірьязова 

Опис проекту/ 

завдання 

Оптимізація розподілу ресурсів і фінансування національних та окремих обласних програм з протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу для найбільш уразливих груп населення. 

1. Розрахувати питому вартість (unit costs) існуючих в країні моделей та комплексних послуг з профілактики, 

лікування, догляду та підтримки дорослих і дітей – пацієнтів / клієнтів у сфері ВІЛ / СНІДу. 

2. Визначити та оцінити чинники, які  впливають на загальні та постатейні витрати, а також як ці чинники 

відрізняються за моделями надання послуг, регіонами і місцями надання послуг. 

Опис досягнень 

та результатів 

Зібрано весь масив даних (фінансових і програмних даних: оцінка витрат і результатів кожної ВІЛ/СНІД-послуги в 

окремих регіонах і установах; опитування серед клієнтів – користувачів послуг; опитування серед постачальників 

послуг). Проведена перевірка та оцінка якості даних. Підготовлено аналітичний та описовий звіти по відповідним 

компонентам дослідження. 

Публікації  
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Harvard 

«Розвиток ініціативи щодо діагностики туберкульозу» 

Партнери  

Донор NIH через The President and Fellows of Harvard College 

Дата початку та 

завершення 

01.03.2016–28.02.2017  

Керівник проекту Тетяна Кірьязова 

Опис проекту/ 

завдання 

Метою проекту є забезпечення реалізації дослідження. 

Цілі та завдання проекту: забезпечення збору зразків та нагляду за ростом культури в щільних живильних 

середовищах і інкубацією у пробірках з індикатором росту мікобактерій.  

Опис досягнень 

та результатів 

На кінець 2016 року було вирощено мікобактерії туберкульозу на середовищах Левенштейна- Йенсена та Міддлбрук 

7H9 з 5 заморожених зразків культур. 1 із 5 зразків-контамінований, тому було зроблено спробу виділення ДНК з 4 

зразків. 

На 2017 рік заплановано: 

1. Збір 95  зразків та нагляд за ростом культури (мікобактерій ТБ)  в щільних живильних середовищах і інкубацією у 

пробірках з індикатором росту мікобактерій. 

2. Квітень-травень - відправка 50 пророщених та заморожених зразків у США. 

3. Вересень 2017 року – відправка 2 партії (50 штук) пророщених та заморожених зразків у США.  

Публікації  
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ECHO 

«Інтеграція лікування залежності та ВІЛ-інфекції у первинну ланку охорони здоров’я» 

Партнери  

Донор Yale University, New Haven, USA 

Дата початку та 

завершення 
15.09.2016 - 30.06.2017 

Керівник проекту Сергій Дворяк 

Опис проекту/ 

завдання 

Метою даного проекту є вивчення ефективності моделей інтегрованого надання медичних послуг в закладах 

первинної ланки, та інтервенцій, спрямованих на покращення якості допомоги через навчання та фінансове 

мотивування лікарів. 

Цілі та завдання проекту: 1.Запровадження підтримуючої терапії агоністами опіатів (ПТАО) в закладах ПМСД; 

2.Налагодження системи теле-освіти для лікарів ЦПМСД – «Підвищення Ефективності Медичних Послуг у Громаді» 

(інтервенція з доведеною ефективністю - Extension for Community Healthcare Outcome); 3.Відпрацювання моделі 

підвищення оплати за якість (P4P). 4.Оцінка ефективності витрат на лікування на основі порівняння витрат на 

лікування та його ефективності у спеціалізованих закладах та ЦПМСД з використанням сучасної методології 

розрахунку “cost-effectiveness”." 

Опис досягнень 

та результатів 

Проектну діяльність було фактично розпочато у грудні, після підписання суб-гранту. Було проведено зустріч 

представниками УЦКЗ (ЦГЗ) та Асоціації сімейної медицині. Здійснено два виступи на національних конференціях 

для поширення інформації про проект. Вироблено стратегію отримання підтримки з боку МОЗ. Розроблено 

пропозицію щодо індикаторів якості інтегрованої допомоги.  

Публікації  
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OAT-Guide 

«Покращення якості медикаментозного підтримуючого лікування в Україні» 

Партнери Міністерство охорони здоров’я 

Донор МБФ «Альянс громадського здоров'я» 

Дата початку та 

завершення 
01.08.2016-31.01.2017 

Керівник проекту Сергій Дворяк 

Опис проекту/ 

завдання 

Метою проекту є розробити цілісну систему оцінки та покращення якості, яка може використовуватись самостійно 

закладами, які впроваджують опіоїдну замісну терапію, а також національними агенціями, що відповідають за 

впровадження та ефективність програми. 

До завдань проекту входить: - розробка Адаптованої клінічної настанови та Уніфікованого клінічного протоколу 

медичної допомоги; - Розробка та пілотування системи покращення якості. 

Опис досягнень 

та результатів 

Протягом першого проектного періоду було створено проект АКН та УКПМД, проведено зустріч з представниками 

Всеукраїнської наркологічної асоціації для узгодження позицій та формулювання пропозицій до АКН та УКПМД. 

Було розроблено індикатори якості ПТАО. Було доповнено інструмент SIMS з оцінки якості проектів PEPFAR, та 

проведено пілотування модифікованого інструменту на 5 сайтах ПТАО. 

Публікації  

 

 


