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РЕЗЮМЕ  
• Для реалізації своєї місії команда Благодійної організації «Український інститут політики громадського здоров’я» (УІПГЗ) 

поставила перед собою три стратегічні цілі на 2017-2019 роки:  

ЦІЛЬ А: Забезпечити якість виконання досліджень та аналітичних продуктів. 

ЦІЛЬ Б: Підвищити доступність аналітичних продуктів для зацікавлених сторін 

ЦІЛЬ В: Забезпечити організаційну спроможність УІПГЗ. 

• У 2017 р. основна увага була приділена реалізації цілі Б: Підвищити доступність аналітичних продуктів для зацікавлених 
сторін. У той же час за всіма цілями було досягнуто значних результатів відповідно до запланованих індикаторів успішності.   

• Основним джерелом наповнення бюджету організації залишається підтримка іноземних донорів (CDC, NIH), а також отримання 
субгрантів від українських партнерів (МБФ «Альянс громадського здоров’я»). Варто зазначити, що у 2017 році УІПГЗ уклав 
договори з трьома новими донорами: Johns Hopkins University, Fogarty International Center та Center for AIDS Research, Boston 
University - Вrown University Collaboration  

• У 2017 році співробітниками Інституту розпочато 7 нових дослідницьких проектів, що на 3 проекти більше, ніж у 2016 році; 
продовжується впровадження 5 проектів. Загалом у 2017 році виконувалося 14 проектів. Також 2 проекти завершено у 2017 
році; за їх результатами написані або готуються до друку наукові статті та аналітичні записки у міжнародних рецензованих 
журналах.  

• Команда Інституту брала участь у міжнародних та національних наукових конференціях, серед яких: IAS 2017, CROI 2017, 
NIDA/CPDD-2017, BEARR Trust Conference, де експерти УІПГЗ презентували усні доповіді за результатами власних досліджень. 

• Із запланованих 4 статей у 2017 році друком вийшло 11 наукових публікацій у міжнародних рецензованих журналах.   
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РЕЗЮМЕ  
• 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 2017 р.   експерти УІПГЗ брали активну участь у 
робочих групах МОЗ. Наприклад, Дворяк С.В. увійшов до складу Робочої групи з підготовки концепції розвитку системи охорони 
психічного здоров'я в Україні на період до 2025 року. Великий суспільний резонанс викликав Круглий стіл зацікавлених сторін 
«Здоров’я ув’язнених: науковий підхід заради безпеки суспільства». Протягом двох днів національні та міжнародні експерти 
обговорювали ризики та проблеми, пов’язані з обмеженим доступом в’язнів до профілактики та лікування соціально небезпечних 
захворювань (ВІЛ, гепатиту С та ТБ) у Східній Європі й Центральній Азії. 

• Завдяки роботі менеджера з комунікації, яка приєдналася до команди УІПГЗ у 2016 році, значно покращилася ефективність 
зовнішньої комунікації УІПГЗ. У 2017 році завершено роботу над оновленням веб-сайту УІПГЗ, осучаснено вигляд і функціональність 
веб-сайту, вчасно оновлюється його зміст.  Сторінка у Facebook відображає не лише пріоритетні напрями діяльності Інституту, а й 
висвітлює важливі теми та події у сфері громадського здоров’я. Разом з тим ми використовуємо не всі можливі ресурси – варто 
започаткувати комунікацію з такими аналітичними ресурсами, як voxukraine.org, texty.org.ua. 

• Незважаючи на відсутність затвердженого плану підвищення кваліфікації персоналу, відзначається як активність працівників щодо 
бажання навчатися, так і відповідне сприяння керівництва організації у відповідь на такі запити. Протягом року 14 співробітників 
інституту отримали знання на тематичних семінарах та тренінгах, у тому числі співробітники проходили навчання за кордоном. 
Навчання дало змогу співробітникам підвищити свій професійний рівень. Наприклад, Ірина Завріюха, яка пройшла курс «HIV Data 
Quality Improvement, Programme Quality Improvement and Data Use», отримані знання використовує в проекті HPTN шляхом 
розробки інструментів по QI та удосконалення вже існуючих інструментів, а також для проведення власне QI. Ірина сподівається 
проявити себе в цьому напрямку в своїй майбутній проектній діяльності. Мирослава Філіппович та Ірина Пикало, які проходили 
навчання у Барселоні на тему «Трансдисциплінарний підхід, спрямований на визначення та подолання соціальних детермінант 
нерівності у системі охорони здоров’я», зазначили три основні результати свого навчання, які допомагатимуть їм у подальшій роботі 
в Інституті: 1.   Поглиблення знань з критичного аналізу обмежень у дослідженнях у сфері громадського здоров’я та планування 
майбутніх досліджень з урахуванням отриманих знань. 2.   Використання комплексних парадигм у дослідженнях для моніторингу, 
реалізації й оцінки політик зі скорочення нерівностей та несправедливостей у громадському здоров’ї. 3.   Визначення ключових 
соціальних детермінант нерівності (політика, соціальний клас, нестабільність, географія) в охороні здоров’я в рамках здійснення 
трансдисциплінарного підходу до системних досліджень.  
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РЕЗЮМЕ  
• У 2017 році було проведене пілотування системи оцінки персоналу. Оцінивши процес її проведення та 

результати, можна рекомендувати: повідомляти оцінювачам про те, кого вони будуть оцінювати, щонайменше 
за 6 місяців до проведення оцінки; додати до кожного балу у шкалі оцінювання критерії, за якими 
виставляється відповідний бал.  

• Варто зауважити, що ключовий персонал організації всіляко залучений до пошуку та підготовки нових 
проектних заявок. У 2018 році варто глибше вивчити можливості отримання фінансування з додаткових джерел 
(інші університети та НУО США, гранти ЄС, державне фінансування, приватні інвестори) з метою забезпечення 
інституційної сталості організації.  

• Слід зазначити, що деякі завдання стратегічного плану не були виконані у 2017 році, частково тому, що 
втратили свою актуальність або були менш пріоритетними порівняно з іншими завданнями. До їх виконання 
співробітники інституту повернуться у 2018 році. Наприклад:    

1.  Завдання А.1.1. Запровадити процедури контролю якості протоколів досліджень (відповідальні Думчев К.В. 
та керівники проектів). Завдання не є актуальним, оскільки кожен проект має свій протокол дослідження, який 
оцінюється та затверджується донором та IRB. 

2.  Завдання В.1.1. Розробити стратегію пошуку фінансування для майбутніх проектів (відповідальні Думчев К.В., 
Зезюлін О.О., Кірьязова Т.Х.). Робота над розробкою стратегії ведеться на момент подачі звіту.  

3.  Завдання В.1.2. Розробити процедуру фінансування досліджень (пілотних тощо) за рахунок оверхеду 
(відповідальні Устімова С.Є, Думчев К.В., Кірьязова Т.Х.). Робота над розробкою процедури завершена на 
момент подачі звіту.  

4.  Завдання В.2.1. Створити систему визначення потреб і щороку формувати план підвищення кваліфікації 
персоналу,  (відповідальні Кірьязова Т.Х, Морозова Г.Г.). Визначення потреб у навчанні персоналу передбачене 
за результатами проведення оцінки персоналу. Оскільки оцінка персоналу вперше проводилася у 2017 році, то 
план підвищення  кваліфікації персоналу на 2017 рік не формувався. Такий план буде сформовано на 2018 рік. 
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Проектна діяльність УІПГЗ у 2017 р. 
  
 
 

У 2017 р. УІПГЗ реалізовував 14 проектів; з них: 

●7 нових проектів було розпочато 

●5 проектів тривали з минулого року 

●2 проекти завершено 
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Проектна діяльність УІПГЗ у 2017 р. 
  Динаміка тривалості проектів (помісячно) 
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Проектна діяльність УІПГЗ у 2017 р. 
  Перелік проектів, що реалізовувалися у 2017 р. 

Скорочена 
назва проекту 

НАЗВА ПРОЕКТУ ДОНОР 
ПОЧАТОК 
ПРОЕКТУ 

ЗАКІНЧЕННЯ 
ПРОЕКТУ 

ЗАГАЛЬНИЙ 
БЮДЖЕТ (USD) 

OAT-guide Покращення якості медикаментозного підтримуючого 
лікування в Україні Альянс громадського здоров'я 01.08.2016 31.01.2017 32 264,30 

Harvard Комплексне відкриття та розвиток ініціативи щодо 
діагностики туберкульозу 

NIH through The President and Fellows of 
Harvard College, a Massachusetts nonprofit 
educational corporation 

01.03.2016 28.02.2017 12 649,00 

 MATLINK Співпраця із запобігання поширенню ВІЛ в місцях 
позбавлення волі Yale University. New Haven, USA 01.08.2015 31.07.2018 212 743,24 

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

National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (NIAID) and US National Institute 
on Drug Abuse (NIDA) 

01.06.2014 30.11.2018 1 645 871,00 

IMPACT Інтеграція лікування залежності та ВІЛ-інфекції у первинну 
ланку охорони здоров’я Yale University. New Haven, USA 15.09.2016 30.06.2021 444 940,00 

KPIS Покращення доступу та прихильності до лікування для 
споживачів ін’єкційних наркотиків в Україні Альянс громадського здоров'я 01.06.2015 31.03.2018 324 740,32 

MARTAS 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 494 477,00 

OAT-guide-2 Покращення якості медикаментозного підтримуючого 
лікування в Україні Альянс громадського здоров'я 01.02.2017 31.01.2018 115530,67 

CFAR Подвійна стигма як перешкода для інтегрованого лікування 
ВІЛ-інфікованих ЛВІН в Україні 

Center for AIDS Research, Boston Univercity 
- Brown University Collaboration 01.04.2017 31.03.2018 23 446,00 

ІСАР Єднання Проведення Міжнародної Консультації з питань ВІЛ та 
супутніх інфекцій в тюрмах PACT, Inc. 20.06.2017 10.08.2017 9 800,00 

Fogarty Тренінгова програма досліджень щодо ВІЛ в Україні Fogarty International Center 01.06.2017 31.05.2018 33 960,00 

RBF 
Оцінка ефективності запровадження моделі фінансування, 
основаної на результатах для замісної підтримувальної 
терапії в Україні 

Альянс громадського здоров'я 03.07.2017 25.10.2017 17 167,42 

Johns 
Hopkins 

Вивчення соціального, просторового та часового контексту 
ризиків вживання ін'єкційних наркотиків, а також ризиків 
зараження ВІЛ-інфекцією і ВГС серед людей, які вживають 
наркотики в Україні  

Johns Hopkins University 01.07.2017 30.06.2019 81 867,00 

Gender TB 
Проведення операційного дослідження з оцінки гендерних 
бар’єрів та даних для визначення напрямів дій щодо 
ключових груп населення у сфері туберкульозу в Україні 

Альянс громадського здоров'я 01.11.2017 31.12.2017 18 402,79 
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Розробка аналітичних продуктів  
  Аналітичні продукти, розроблені співробітниками УІПГЗ або за їхньої участі 

●3 звіти за результатами досліджень 

●1 методичні рекомендації 

●11 статей у рецензованих 
міжнародних виданнях 

●3 менторські програми 

9 



Розробка аналітичних продуктів  
  Звіти та методичні рекомендації 

Звіти за результатами досліджень: 
1. Оцінка впровадження поведінкового втручання для людей, які 
живуть з ВІЛ та вживають наркотики ін’єкційним шляхом «Кроки до 
здоров’я». Т. Кірьязова, Ю. Середа, Р. Йорік, І. Шваб, С. Дворяк.  Проект USAID 
“RESPOND”, 2017 р. 

2.“Perceived quality of HIV care across different service providers: 
Understanding what drives client satisfaction with HIV/AIDS services in three 
oblasts of Ukraine”. This evaluation of perceived quality of HIV services was 
conducted by the United States Agency for International Development (USAID) 
HIV Reform in Action (HIVRiA) Project as part of the larger Investment Case Phase II 
study and in collaboration with the Ukrainian Institute on Public Health Policy 
(UIPHP) and the Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine. 

3. Boci A., Dedajic D., Otiashvili, D., […], Kiriazova T., Dvoriak S. Drug-treatment 
systems in prisons in Eastern and South-East Europe / Eds. H. Stöver, R. 
Teltzrow. Council of Europe, 2017 

Методичні рекомендації: 

1. Методичні рекомендації з розробки розділу «Діагностика» 
локального протоколу медичної допомоги «ВІЛ-інфекція у дорослих» 
для слідчих ізоляторів та установ виконання покарань Державної 
кримінально-виконавчої служби України. — Харків: Юнісофт, 2017. — 64 
с.: іл. Затверджено в. о. начальника управління медичного забезпечення 
Міністерства юстиції України 20.02.2017 р.  
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Розробка аналітичних продуктів  
  Статті у рецензованих міжнародних виданнях 

1. Why People Who Inject Drugs Voluntarily Transition Off Methadone in Ukraine. 
Rozanova J, Marcus R, Taxman FS, Bojko MJ, Madden L, Farnum SO, Mazhnaya A, Dvoriak S, Altice FL. 
Qual Health Res. 2017 Nov;27(13):2057-2070. doi: 10.1177/1049732317732307. Epub 2017 Sep 23. PMID: 
28942704 

2. Patient preferences and extended-release naltrexone: A new opportunity to treat opioid use disorders in 
Ukraine. 
Marcus R, Makarenko I, Mazhnaya A, Zelenev A, Polonsky M, Madden L, Filippovych S, Dvoriak S, Springer 
SA, Altice FL. 
Drug Alcohol Depend. 2017 Oct 1;179:213-219. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2017.07.010. Epub 2017 Aug 5. 
PMID: 28806638 

3. The science of Durban, AIDS 2016. 
Beyrer C, Shisana O, Baral SD, Milsana K, Mayer KH, Pozniak A, Walker BD, Mboup S, Sohn AH, Serwadda D, 
Rees H, Dvoriak S, Warren M, Thiam S, El-Sadr WM, Hospital X, Ryan O, Thomson N, Bekker LG. 
J Int AIDS Soc. 2017 Jun 30;20(1):21781. doi: 10.7448/IAS.20.1.21781. PMID: 28692209 

4. Willingness to pay for opioid agonist treatment among opioid dependent people who inject drugs in 
Ukraine. 
Makarenko I, Mazhnaya A, Marcus R, Bojko MJ, Madden L, Filippovich S, Dvoriak S, Altice FL. 
Int J Drug Policy. 2017 Jul;45:56-63. doi: 10.1016/j.drugpo.2017.05.037. Epub 2017 Jun 16. PMID: 28628853 

5. Primary healthcare-based integrated care with opioid agonist treatment: First experience from Ukraine. 
Morozova O, Dvoriak S, Pykalo I, Altice FL. 
Drug Alcohol Depend. 2017 Apr 1;173:132-138. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.12.025. Epub 2017 Feb 21. 
PMID: 28242537 

6. Using nominal group technique among clinical providers to identify barriers and prioritize solutions to 
scaling up opioid agonist therapies in Ukraine. 
Madden L, Bojko MJ, Farnum S, Mazhnaya A, Fomenko T, Marcus R, Barry D, Ivanchuk I, Kolomiets V, 
Filippovych S, Dvoryak S, Altice FL. 
Int J Drug Policy. 2017 Nov;49:48-53. doi: 10.1016/j.drugpo.2017.07.025. Epub 2017 Sep 26. PMID: 
28957756 
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Розробка аналітичних продуктів  
  Статті у рецензованих міжнародних виданнях 

7. Retention in medication-assisted treatment programs in Ukraine-Identifying factors contributing to a 
continuing HIV epidemic. 
Dumchev K, Dvoryak S, Chernova O, Morozova O, Altice FL. 
Int J Drug Policy. 2017 Oct;48:44-53. doi: 10.1016/j.drugpo.2017.05.014. Epub 2017 Aug 8. PMID: 28800420  

8. Patterns of harm reduction service utilization and HIV incidence among people who inject drugs in 
Ukraine: A two-part latent profile analysis. 
Ompad DC, Wang J, Dumchev K, Barska J, Samko M, Zeziulin O, Saliuk T, Varetska O, DeHovitz J. 
Int J Drug Policy. 2017 May;43:7-15. doi: 10.1016/j.drugpo.2016.12.008. Epub 2017 Feb 1. PMID: 28160736  

9. Global, regional, and country-level coverage of interventions to prevent and manage HIV and hepatitis C 
among people who inject drugs: a systematic review. 
Larney S, Peacock A, Leung J, Colledge S, Hickman M, Vickerman P, Grebely J, Dumchev KV, Griffiths P, 
Hines L, Cunningham EB, Mattick RP, Lynskey M, Marsden J, Strang J, Degenhardt L. 
Lancet Glob Health. 2017 Dec;5(12):e1208-e1220. doi: 10.1016/S2214-109X(17)30373-X. Epub 2017 Oct 23. 
PMID: 29074410  

10. Global prevalence of injecting drug use and sociodemographic characteristics and prevalence of HIV, HBV, 
and HCV in people who inject drugs: a multistage systematic review. 
Degenhardt L, Peacock A, Colledge S, Leung J, Grebely J, Vickerman P, Stone J, Cunningham EB, Trickey A, 
Dumchev K, Lynskey M, Griffiths P, Mattick RP, Hickman M, Larney S. 
Lancet Glob Health. 2017 Dec;5(12):e1192-e1207. doi: 10.1016/S2214-109X(17)30375-3. Epub 2017 Oct 23. 
Erratum in: Lancet Glob Health. 2017 Nov 15;:.PMID: 29074409  

11. Evolution of Monitoring and Evaluation of AIDS Response in Ukraine: Laying the Groundwork for Evidence-
Based Health Care. 
Dumchev K, Varetska O, Kuzin I. 
AIDS Behav. 2017 Jul;21(Suppl 1):72-82. doi: 10.1007/s10461-016-1571-y. PMID: 27714524 
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Розробка аналітичних продуктів  
  Менторські програми 

3 наукові дослідження студентів Єльського університету 
було проведено за наукової та технічної підтримки УІПГЗ:  
● Investigating Discriminatory Biases of Physicians and Deferral of Anti-Retroviral 

Therapies for High Risk Population in Ukraine  
       (Taylor Ottesen, Medical Student, Yale School of Medicine) 
● Assessing Physician Perspectives on Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) in Ukraine’s 

Shifting HIV Epidemic  
(Britton  Gibson, MPH, Medical Student, Yale School of Medicine) 

● Healthcare Student Correlates of Attitudes Toward Patients Living with or at High 
Risk for HIV/AIDS in Ukraine  
(Juliana Lawrence, Medical Student, Yale School of Medicine) 
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Поширення результатів у 2017 р. 
 
  
Конференції, робочі групи, тренінги за участі фахівців УІПГЗ 

● 16 міжнародних і національних 
конференцій відвідано 
● 13 презентацій на міжнародних і 
національних конференціях зроблено 
● 1 міжнародний захід організовано  
● 10 робочих груп при МОЗ та 
Міністерстві юстиції працювали  за 
участю експертів УІПГЗ 
● 4 навчальні онлайн курси з питань 
лікування наркозалежності, ВІЛ-інфекції 
та гепатитів розроблено та розміщено 
на сайті ЦГЗ 
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Поширення результатів у 2017 р. 
 
  
Міжнародні і національні конференції за участі фахівців УІПГЗ 

Назва заходу Організатор Учасники Місце проведення Дати 
Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections CROI Foundation К.Думчев Seattle, USA 12-16 лютого 2017 

Тренінг «Оцінка регіональних 
програм з протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу» 

Проект METIDA (Альянс 
Громадського Здоров'я) О.Недужко Львів 21-24 березня 2017 

2017 Urban ARCH Annual Meeting 
(Alcohol Research Collaboration on 
HIV/AIDS) 

Boston Medical Center Т.Кірьязова Boston, USA 29-31 березня 2017 

Кращі практики та підходи у 
боротьбі з епідемією ВІЛ: семінар з 
аналізу доказової бази та 
практичного досвіду  

Центр Громадського Здоров'я,  
I-TECH О. Недужко Київ 3-7 квітня 2017 

The American Society of Addiction 
Medicine’s (ASAM) 48th Annual 
Conference 

The American Society of Addiction 
Medicine’s (ASAM) С. Дворяк New Orleans, LA, USA 6-9 квітня 2017 

HPTN annual meeting HIV Prevention Trials Network 
К.Думчев, С. Дворяк, 

Т.Кірьязова, О.Зезюлін, 
І.Завірюха, О.Макаренко 

Washington, DC USA 8-14 квітня 2017 

Тренінги «Організація та 
ефективна реалізація 
підтримувальної замісної терапії» 
для керівників наркологічних 
організацій і «Надання 
підтримувальної замісної терапії 
особам, залежним від опіоїдів» для 
медичного персоналу (лікарів-
наркологів) пунктів ЗПТ 
наркологічних організацій 

Республіканське державне 
підприємство на правах 
господарського ведення 

"Республіканський центр з 
профілактики та боротьби зі 

СНІДом" Міністерства охорони 
здоров'я Республіки Казахстан 

Тренер: С. Дворяк Алмати, Казахстан 18-21 квітня 2017 
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Поширення результатів у 2017 р. 
 
  
Міжнародні і національні конференції за участю фахівців УІПГЗ 

Назва заходу Організатор Учасники Місце проведення Дати 
Національна консультація з питань 
розвитку системи охорони 
психічного здоров’я в Україні 

Міністерство охорони здоров’я 
України С. Дворяк, О.Карагодіна Київ 25-26 квітня 2017 

Конференція Adherence 2017: 
Actioning the Vision. 

Internatuonal Association of 
Providers of AIDS Care (IPAC) Т.Кірьязова Miami, USA 4-6 червня 2017 

2017 NIDA International Forum/ 
CPDD Conference 

The National Institute on Drug 
Abuse; Canadian Centre on 

Substance Abuse 

К.Думчев, С. Дворяк, 
Т.Кірьязова, І.Пикало Montreal, Canada 16-22 червня 2017 

Кращі практики та підходи у 
боротьбі з епідемією ВІЛ: семінар з 
аналізу доказової бази та 
практичного досвіду 

Центр Громадського Здоров'я,  
I-TECH О. Недужко Київ 12-16 червня 2017 

9th IAS Conference on HIV Science  
(IAS 2017) IAS К. Думчев Париж, Франція 23-26 липня 2017 

Міжнародний круглий стіл 
«Здоров’я ув’язнених: науковий 
підхід заради безпеки суспільства» 

Український інститут політики 
громадського здоров'я С. Дворяк Київ 28-29 липня 2017 

The SAA’s 40th Anniversary 
Conference on Addiction Medicine  

Society of Alcoholism and other 
Addictions  С. Дворяк Рейк’явік, Ісландія 2-4 жовтня 2017 

Conference “HIV/AIDS in the BEARR 
region – bucking the trend” BEARR Trust С. Дворяк Лондон, Велика 

Британія 10 листопада 2017 

 IAS Governing Council Retreat IAS С. Дворяк Кейптаун, ПАР 11-13 грудня 2017 
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Поширення результатів у 2017 р. 
 
  
Заходи, на яких презентувались результати досліджень УІПГЗ 

 Учасники Презентації, доповіді 

Костянтин  
Думчев 

Постерна презентація «Patients’ Attitudes 
toward Opioid Agonist Therapy in Primary Health 
Care Settings in Ukraine».  
I.Pykalo, O.Morozova, S.Dvoryak 

 Учасники Презентації, доповіді 

Костянтин  
Думчев 

Презентація за результатами 
проекту “HPTN 074” 
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 Учасники Презентації, доповіді 

Сергій Дворяк 

Тренінги «Організація та ефективна реалізація 
підтримувальної замісної терапії» для керівників 
наркологічних організацій і «Надання 
підтримувальної замісної терапії особам, залежним 
від опіоїдів» для медичного персоналу (лікарів-
наркологів) пунктів ЗПТ наркологічних організацій 

Поширення результатів у 2017 р. 
 
  
Заходи, на яких презентувались результати досліджень УІПГЗ 

Учасники Презентації, доповіді 

Сергій Дворяк 
Усна презентація “Досвід впровадження 
доказових практик в галузі психіатрії 
залежностей” 
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Поширення результатів у 2017 р. 
 
  
Заходи, на яких презентувались результати досліджень УІПГЗ 

 Учасники Презентації, доповіді 

Тетяна 
Кірьязова  

Усна презентація: "Improving retention in care: 
What do we know and what can we do now?" 

 Учасники Презентації, доповіді 

Ірина  
Пикало 

Постерна презентація «Patients’ Attitudes 
toward Opioid Agonist Therapy in Primary 
Health Care Settings in Ukraine».  
I.Pykalo, O.Morozova, S.Dvoryak 

Костянтин  
Думчев 

Постерна презентація  “Correlates of retention 
in Opioid Agonist Treatment of opioid 
dependence in Ukraine”.  
K.Dumchev. 

Тетяна 
Кірьязова 

Усна доповідь «Assessment of the behavioral 
intervention “STEPS TOWARDS HEALTH” for HIV-
positive persons who inject drugs in Ukraine».  
T.Kiriazova, S. Dvoriak. 
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Поширення результатів у 2017 р. 
 
  
Заходи, на яких презентувались результати досліджень УІПГЗ 

 Учасники Презентації, доповіді 

Костянтин Думчев 

Усна презентація “HIV treatment cascade analysis for 
people who inject drugs in Ukraine: identifying the 
correlates of HIV care outcomes”.  Kostyantyn Dumchev, 
Olga Varetska, Tetyana Salyuk, Charles Vitek 

 Учасники Презентації, доповіді 

Сергій  Дворяк 
Усна презентація “Policy responses, and 
understanding drug use and HIV” 
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Поширення результатів у 2017 р. 
 
  
Міжнародний круглий стіл «Здоров’я ув’язнених: науковий підхід заради безпеки 
суспільства» (28-29 липня, Київ, Україна) 

Дискусію найвищого рівня у Києві  
було ініційовано  

редакцією медичного журналу “The Lancet”, 
організовано і проведено 

Українським інститутом політики  
громадського здоров’я 

21 



Поширення результатів у 2017 р. 
 
  
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-правої 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) 

 Робоча група з підготовки концепції розвитку системи охорони психічного здоров'я в Україні на 
період до 2025 року 

Дворяк С. 

 Робоча група ДУ «Центр громадського здоровця МОЗ України» з питань удосконалення послуг з 
тестування на ВІЛ 

Недужко О. 

 Національна робоча група з питань моніторингу виконання біоповедінкових досліджень серед 
ключових груп населення у 2017 році 

Кірьязова Т. 

 Робоча група в рамках національної консультації "Прискорення темпів профілактики ВІЛ з метою 
досягнення цілей до 2020 року"  Трофімченко І.О. 
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Зовнішня комунікація у 2017 р. 
 
  
У 2017 році покращилась комунікаційна спроможність УІПГЗ 

●2 веб-сайти регулярно оновлюються 
●2 комунікаційні майданчики 
працюють у соціальній мережі Facebook 
●33 новини та 18 публікацій на сайті 
УІПГЗ  
●95 повідомлень на сторінці УІПГЗ  
у мережі Facebook 
●56 згадувань УІПГЗ/ключових спікерів 
в українських ЗМІ  
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Зовнішня комунікація у 2017 р. 
 
  
Новий корпоративний вебсайт УІПГЗ 

У 2017 році відповідно до нового фірмового 
стилю організації та сучасних технічних вимог 
розроблено, протестовано, наповнено та 
розміщено у мережі Інтернет новий 
корпоративний сайт УІПГЗ. 
www.uiphp.org.ua 
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Зовнішня комунікація у 2017 р. 
 
  
Найбільш резонансні події у зовнішніх комунікаціях УІПГЗ  

ЗМІ 
№1         28.07.2017 
Круглий стіл 
«Здоров’я ув’язнених: 
науковий підхід 
заради безпеки 
суспільства»» 

Згадувань: 53 
 

Facebook 
№1         13.02.2017 
Система телеосвіти 
для лікарів в рамках 
проекту «Інтеграція 
лікування залежності 
та ВІЛ-інфекції у 
первинну ланку 
охорони здоров’я» 

Охоплення: 958 
Дії: 138 
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Розвиток організаційної спроможності 
Стратегія, менеджмент, фінанси 

● Оновлено Стратегічний план роботи УІПГЗ на 
2017-2019 рр. 
● Запроваджено оплату за послуги УІПГЗ з 
проведення етичної експертизи матеріалів 
наукових досліджень Комісією з питань етики   
● Оновлено фінансово-адміністративні процедури 
Інституту 
●Організація успішно пройшла фінансовий аудит 
● Команда Інституту у 2017 році збільшилася на 1 
працівника та становить 27 осіб 
● 14 співробітників пройшли навчання та 
підвищення кваліфікації на 22 тренінгах та 
семінарах 
● УІПГЗ вперше взяв участь у Національному 
рейтингу благодійників і посів 5 місце з 89 учасників 
рейтингу 
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Розвиток організаційної спроможності 
Оновлено Стратегічний план роботи УІПГЗ на 2017-2019 рр. 
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Розвиток організаційної спроможності 

З моменту прийняття цього рішення 
до Комісії вже надійшло  

14 звернень  
на проведення експертизи,  

7 з них 
підлягають оплаті. 
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Затверджено оплату за послуги IRB УІПГЗ 

6 грудня 2017 р. затверджено оплату за 
послуги УІПГЗ з проведення етичної 
експертизи матеріалів наукових досліджень 
Комісією з питань етики (IRB).  



Розвиток організаційної спроможності 
14 співробітників пройшли навчання та підвищення кваліфікації на 22 тренінгах та семінарах 

Назва заходу Організатор Учасники Місце проведення Дати 

Introduction to Epidemiology for Global Health 
Departments of Global Health and 

Epidemiology University of Washington 
О.Недужко online 

10 січня – 27 березня, 
2017 

Тренінг «Обробка, аналіз та візуалізація даних з 
використанням MS Excel» 

МБФ «Альянс громадського здоров'я» 
Т.Кірьязова, І.Трофімченко, 

Д.Сергієнко 
Київ 16-18 січня 2017 

Он-лайн семінар "Неприбуткові організації: облік і 
звітність у 2017 році" 

ТОВ "Київська Бухгалтерська Служба" Е.Сатиренко, А.Паламарчук online 2 лютого 2017 

Тренінг з візуалізації та представлення даних 
Проект METIDA (МБФ «Альянс громадського 

здоров'я») 
І.Завірюха 

м. Яремче, Івано-
Франківська обл. 

06 - 10 лютого 2017 

Он-лайн семінар "Неприбуткові організації: у 
запитаннях і відповідях" 

ТОВ "Київська Бухгалтерська Служба" Е.Сатиренко, А.Паламарчук online 22 лютого 2017 

Тренінг «Проведення оцінки впливу заходів 
Регіональної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
що впроваджуються на обласному рівні з 2014 року, 
на епідемію ВІЛ/СНІД в областях України» 

Проект METIDA (МБФ «Альянс громадського 
здоров'я») 

О.Недужко Київ 
28 лютого – 03 березня 

2017 

Тренінг «Використання програми R для аналізу 
даних у сфері громадського здоров'я» 

Проект METIDA (МБФ «Альянс громадського 
здоров'я») 

І.Завірюха Київ 13 - 18 березня 2017 

Тренінг “Удосконалення епідеміологічного нагляду 
та лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією в 
Україні” 

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ 
України" 

О.Недужко Київ 14 – 16 березня 2017 

Training Course in Writing Up Results of Research 
Studies 

Проект METIDA (Альянс Громадського 
Здоров'я) 

І.Пикало Львів 20-24 березня 2017 

Навчальний тренінг «Біоповедінкове дослідження 
серед ЧСЧ» 

Альянс Громадського Здоров'я О.Недужко Київ 14-16 червня 2017  

Региональные консультации по вопросам 
планирования развития кадровых ресурсов 
здравоохранения в сфере противодействия ВИЧ-
иинфекции/СПИДа в Одесской области 

Deloitte О.Недужко Одеса 22-23 червня 2017  
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Розвиток організаційної спроможності 

Назва заходу Організатор Учасники Місце проведення Дати 

Літня школа з моделювання у програмі Spectrum 
ЦГЗ  МОЗ України", офіс CDC в Україні, 
МБФ «Альянс громадського здоров’я» 

О.Недужко Київ 21-23 серпня 2017 року 

Семінар «Неприбуткові організації: аналізуємо останні 
законодавчі зміни, підводимо підсумки 2017 року.  
Основні акценти облікової політики неприбуткових 
організацій – як основа для оподаткування.» 

Бизнес-Центр "Профессионал" С.Устімова, А.Камаралі  Київ  11 жовтня 2017 

Training course "HIV Data Quality Improvement, 
Programme Quality Improvement and Data Use" 

WHO І.Пикало, І.Завірюха  Zagreb, Croatia 20-27 жовтня 2017 

Міжнародна cертифікаційна програма "Фінансовий 
менеджмент для НПО" 

Аудиторсько-консалтингова група 
"Компас" 

С.Устімова, А.Паламарчук  Київ 
29 жовтня 2017, 4-6 грудня 

2017, 12-13 грудня 2017 

Міжнародна cертифікаційна програма "Фінансовий 
менеджмент для НПО" 

Аудиторсько-консалтингова група 
"Компас" 

А.Камаралі,  Е. Сатиренко  
  

Київ 
29 жовтня 2017, 4-6 грудня 

2017, 12-13 грудня 2017 

Семінар з роботи у програмі RDS-A 
Представництво CDC в Україні та Альянс 

громадського здоров'я  
О.Недужко Київ 6-10 листопада 2017 

Training course "The Political Economy of Social Inequalities 
and Its Consequences for Health and Quality of Life" 

Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health, Fall Institute 

М.Філіппович  Барселона, Іспанія 20-22 листопада 2017 

Training course "A Transdisciplinary Systems Approach to 
Addressing Social Determinants of Health Inequalities" 

Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health, Fall Institute 

І.Пикало, М.Філіппович  Барселона, Іспанія 23-25 листопада 2017 

Training course "Crisis Response in Public Health Practice: 
International Perspectives" 

Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health, Fall Institute 

І.Пикало  Барселона, Іспанія 27-28 листопада 2017 

5-та щорічна конференція аналітичних центрів МФ «Відродження» Д.Сергієнко Київ 31 листопада–1 грудня 2017 

Навчання в аспірантурі PhD. Наукова робота на тему: 
«Можливості застосування інтернет-технологій для 
подолання внутрішньої стигми, пов’язаної з ВІЛ» 

Академія праці, соціальних відносин і 
туризму 

А. Тароянц Київ 2017-2020 роки 

Навчання в аспірантурі PhD. Наукова робота на тему: 
«Вплив стигми та дискримінації з боку медперсоналу на 
доступ до замісної підтримувальної терапії, 
антиретровірусної терапії та інших медичних послуг 
хворих на опіоїдну залежність.» 

Академія праці, соціальних відносин і 
туризму 

І. Пикало Київ 2017-2020 роки 

14 співробітників пройшли навчання та підвищення кваліфікації на 22 тренінгах та семінарах 
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Розвиток організаційної спроможності 
Динаміка фінансування проектної діяльності УІПГЗ у період 2012-2017 роки, USD 
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Розвиток організаційної спроможності 
Структура фінансових надходжень до бюджету організації у 2017 році (донори) 
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Розвиток організаційної спроможності 
Національний рейтинг благодійників – 2017 

У 2017 році УІПГЗ вперше взяв участь  
у Національному рейтингу благодійників  

і посів  
5 місце  

з 89 учасників 
рейтингу 
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Розвиток організаційної спроможності 
Наші партнери 
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Додаток 1 до Звіту про діяльність УІПГЗ за 2017 рік 
Проектна діяльність БО «УІПГЗ» у 2017 році 

  MATLINK (PRIDE) 
«Співпраця із запобігання поширенню ВІЛ в місцях позбавлення волі» 
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Партнери Міністерство юстиції України, департамент виконавчої служби України 

Донор Yale University. New Haven, USA 

Дата початку та 
завершення 

01.08.2015 - 31.07.2018 

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, проведено опитування та тренінг для MATLINK в Молдові. Проведено пілотне дослідження 
в Киргизстані та Україні. Закінчено 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. В 2016р підготовлено меморандум про співпрацю з Українським центром громадського здоров’я та 
досягнуто домовленості з головними наркологами про безперешкодний прийом пацієнтів на ЗПТ. Відкрито загалом 9 сайтів 
дослідження в Києві, Миколаєві, Дніпрі та Сумах.  
Станом на 31.12.17 1269 учасників пройшли скринінг, 194 включені в дослідження,  31 завершили 6-місячний follow-up. Вступили 
в програму ЗПТ 32 учасники: 17 в Києві, 12 в  Миколаєві, 3 в Дніпрі.  

Публікації 1. 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. 
 2. 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.  
3.  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.  
4.  Polonsky M, Azbel L, Wickersham JM, 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; 29: 91–95.  
5. 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) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4447560/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4447560/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4447560/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5035551/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5035551/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5035551/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5513812/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5513812/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592800/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592800/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27219905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27219905


Додаток 1 до Звіту про діяльність УІПГЗ за 2017 рік 
Проектна діяльність БО «УІПГЗ» у 2017 році 

  KPIS 
«Покращення доступу та прихильності до лікування для споживачів ін’єкційних наркотиків в Україні» 
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Партнери Центри СНІД та наркологічні диспансери у 7 областях України 

Донор МБФ «Альянс громадського здоров'я» 

Дата початку та 
завершення 

01.06.2015 – 31.03.2018 

Керівник проекту Олександр Зезюлін 

Опис проекту/ 
завдання 

Цілі проекту: 
1. Оцінка ефективності двох стратегій — Інтервенції з Лікування на Базі Спільнот (Community-Initiated Treatment Intervention - 
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 ЗПТ. 

Опис досягнень 
та результатів 

1.  Проводиться польова фаза дослідження: 
a.  Наразі працюють  9 регіональних дослідницьких сайтів; 
б.  Станом на 31.12.2017 набрано 786 учасників з рівнем утримання в дослідженні близько 90%; 
в.  У жовтні 2017 року проведено черговий проміжний аналіз даних. 

Публікації Абстракт “Improved frequency of ART initiation and use of harm reduction services among HIV-positive PWID in Ukraine” було 
прийнято до участі у NIDA International Forum 2018. 



Додаток 1 до Звіту про діяльність УІПГЗ за 2017 рік 
Проектна діяльність БО «УІПГЗ» у 2017 році 

  MARTAS 
«Покращення зв’язку осіб, у яких нещодавно виявлено ВІЛ-інфекцію, зі спеціалізованими послугами в Україні» 
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Партнери Управління охорони здоров’я Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської обласних адміністрацій 

Донор Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) 

Дата початку та 
завершення 

30.09.2013 - 29.03.2018 

Керівник проекту Олександр Недужко 

Опис проекту/ 
завдання 

Завдання дослідження: 
Завдання 1 (адаптація ARTAS) – адаптувати протокол інтервенції ARTAS для застосування в роботі з пацієнтами, у яких 
нещодавно виявлено ВІЛ-інфекцію, в українському культурному контексті з використанням результатів формативного 
дослідження в спеціалізованих закладах охорони здоров’я Дніпропетровської області. 

Завдання 2 (пілотування MARTAS) – вивчити здійсненність, прийнятність і якість реалізації інтервенції в пілотному дослідженні у 
трьох спеціалізованих закладах охорони здоров’я міста Миколаєва з групою до 30 пацієнтів, у яких нещодавно було виявлено 
ВІЛ-інфекцію. 

Завдання 3 (оцінка ефективності MARTAS) – оцінити ефективність інтервенції, користуючись дизайном рандомізованого 
контрольованого дослідження, на 9 сайтах (спеціалізованих закладах охорони здоров’я) у трьох областях України (Одеській, 
Миколаївській та Дніпропетровській) шляхом порівняння спостережуваних показників залучення та утримання під медичним 
наглядом серед ВІЛ-позитивних учасників експериментальної та контрольної групи. 
Завдання 4 (вивчення сприйняття MARTAS) – дослідити сприйняття одержувачами інтервенції MARTAS з метою встановлення 
доцільності її реалізації та поширення у майбутньому у закладах охорони здоров’я України. 



Додаток 1 до Звіту про діяльність УІПГЗ за 2017 рік 
Проектна діяльність БО «УІПГЗ» у 2017 році 

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

• Проведено формативне дослідження (Фаза 1): глибинні інтерв’ю з пацієнтами, які нещодавно отримали позитивний результат 
тестування на ВІЛ (n=20), та фокус-групи з медичними працівниками (n=14). 
• За результатами формативного дослідження було модифіковано інтервенцію ARTAS, яка після модифікації отримала назву 
MARTAS (Modified ARTAS). 
• Проведено пілотування MARTAS серед пацієнтів, які нещодавно отримали позитивний результат тестування на ВІЛ (n=23), в 
трьох спеціалізованих закладах охорони здоров’я Миколаївської області. 
• 20 пацієнтів почали отримувати інтервенцію MARTAS (отримали принаймні одну сесію з координатором переадресації). 14 
пацієнтів (64% набраних у дослідження і 70% тих, хто отримав інтервенцію MARTAS) протягом трьох місяців після включення у 
дослідження стали на облік в центрі СНІДу та почали отримувати спеціалізовані послуги. 
• Результати Фази 2 дослідження продемонстрували здійсненність і прийнятність інтервенції MARTAS в українському контексті. 
За результатами пілотування інтервенції були внесені відповідні зміни до Протоколу дослідження. 
• Протягом 2015 – 2017 рр. проведено оцінку ефективності MARTAS серед пацієнтів, які отримали позитивний результат 
тестування на ВІЛ (n=274) в 9 спеціалізованих закладах охорони здоров’я Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської 
областей. До аналізу включено 135 учасників експериментальної групи (ЕГ) та 139 учасників контрольної групи (КГ). 
Статистично значущої різниці між групами не виявлено (стать p=0,855, вік p=0,679, наркоспоживання p=0,118). Утримання у 
дослідженні: 124 (91,9%) учасники ЕГ та 124 (89,2%) учасники КГ пройшли 3-місячне опитування; 121 (89,6%) учасники ЕГ та 120 
(86,3%) КГ пройшли 6-місячне опитування. 
• Більша частка учасників ЕГ (у порівнянні з представниками КГ), за даними медичної документації, стала на облік у центрі СНІД 
протягом 3 місяців після включення у дослідження (89,6% проти 42,4%, Crude OR = 11,72 (6,13-22,39); Crude RR = 2,11 (1,73-2,58)). 
• Більша частка учасників ЕГ (у порівнянні з КГ), за даними медичної документації та самозвіту, була залучена до ВІЛ-послуг 
протягом 3 місяців після включення у дослідження (84,4% проти 33,8%, Adjusted OR = 13,05 (6,43-26,46); Adjusted RR 2,82 (1,85-
4,29)). 
• Проведено Національну конференцію «Покращання зв’язку осіб, у яких нещодавно виявлено ВІЛ-інфекцію, зі 
спеціалізованими послугами в Україні. Результати дослідження і стратегія розповсюдження кращих практик», яка висвітлила 
результати втілення 5-річного проекту.  

Публікації 1. Kiriazova T, Postnov O, Bingham T, Myers J, Flanigan T, Vitek C, Neduzhko O. Patient and provider perspectives inform an 
intervention to improve linkage to care for HIV patients in Ukraine. BMC Health Serv Res. 2018 Jan 30;18(1):58. 

http://www.uiphp.org.ua/uk/hromadske-zdorovia/podii-ta-anonsy/item/170-v-ukrajini-uspishno-protestovano-novij-pidkhid-do-dopomogi-lyudyam-u-yakikh-neshchodavno-viyavleno-vil
http://www.uiphp.org.ua/uk/hromadske-zdorovia/podii-ta-anonsy/item/170-v-ukrajini-uspishno-protestovano-novij-pidkhid-do-dopomogi-lyudyam-u-yakikh-neshchodavno-viyavleno-vil
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29378581
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29378581
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Проектна діяльність БО «УІПГЗ» у 2017 році 

  HPTN 
«Мережа дослідницьких центрів з профілактики ВІЛ» (проект HPTN 074) 
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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 - 30.11.2018 

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 від ВІЛ-інфікованих СІН до їхніх неінфікованих ін’єкційних партнерів в 
результаті використання інтегрованого підходу, який поєднує психологічне консультування, переадресацію 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+ СІН. 

Опис досягнень 
та результатів 

Станом на 31.12.2017: 
Завершено основну частину й розпочато додаткову фазу дослідження. В основній фазі взяло участь 188 учасників-індексів (із 
запланованих 167) та 296 партнерів. Забезпечено високий рівень утримання - 88% серед індексів та 83% серед партнерів через 
52 тижні після реєстрації. У додатковій фазі дослідження зареєстровано 132 учасникі-індекси. 

Публікації William C. Miller, Irving Hoffman, Brett Hanscom, Tran V. Ha, Kostyantyn Dumchev, Zubairi Djoerban, Scott M. Rose, Kathyrn E. 
Lancaster, Vivian Go, Sarah Reifeis, Estelle Piwowar-Manning, Carl A. Latkin, David Metzger, David Burns, for the HPTN 074 Protocol 
Team. Impact of systems navigation and counseling on ART, SUT and death in PWID: HPTN 074 Poster 1097, presented at CROI 2018. 
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  ECHO (IMPACT) 
«Інтеграція лікування залежності та ВІЛ-інфекції у первинну ланку охорони здоров’я» 
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Партнери ЦГЗ, Кафедра сімейної медицини НМАПО ім. П.Л.Шупика 

Донор Yale University, New Haven, USA 

Дата початку та 
завершення 

15.09.2016 - 30.06.2018 

Керівник проекту Сергій Дворяк 

Опис проекту/ 
завдання 

Метою 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 телеосвіти 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 розпочато у грудні 2016. Було проведено зустріч представниками УЦКС (ЦГЗ) та Асоціації сімейної 
медицини. 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. Проведено 2 
тренінги для лікарів ЗПСМ, які після проходження онлайн курсу та 3-денного тренінгу з лікування ВІЛ, ТБ та залежності 
отримали сертифікати від кафедри сімейної медицини НМАПО. Підготовлено технічну базу в закладах ПМСД для надання ЗПТ 
та інтегрованої допомоги і технічної бази для он-лайн навчання лікарів (компонент ECHO). Інструменти дослідження 
запрограмовано в REDCap; проведено їх пілотування в м. Києві. Проведено тренінг польового персоналу дослідження - 
інтерв'юерів та рекрутерів. 

Публікації n/a 
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  OAT-Guide 
«Покращення якості медикаментозного підтримуючого лікування в Україні» 
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Партнери Міністерство охорони здоров’я 

Донор МБФ «Альянс громадського здоров'я» 

Дата початку та 
завершення 

01.08.2016 - 31.01.2018 

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 стандарту надання медичної допомоги; розробка, запис та поширення відеотренінгів з лікування опіоїдної 
залежності та супутніх захворювань, надання психо-соціальної підтримки; розробка та пілотування системи покращення якості. 

Опис досягнень 
та результатів 

Протягом проектного періоду було розроблено проект Адаптованої клінічної настанови, Уніфіковано клінічний протокол 
медичної допомоги та Стандарт медичної допомоги “Лікування психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання 
опіоїдів”. Розроблені документи подані до затвердження МОЗ України.  
Розроблено індикатори якості ПТАО. Доповнено інструмент SIMS з оцінки якості проектів PEPFAR; проведено пілотування 
модифікованого інструменту на 5 сайтах ПТАО. 
У 2017 р. розроблено та записано 4 відеокурси для лікарів, медичних сестер, психологів, соціальних працівників: 1. Лікування 
опіоїдної залежності; 2. Інтегрована допомога для осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів; 
3. Організаційні аспекти надання інтегрованих послуг особам із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання 
опіоїдів; 4. Психосоціальний супровід хворих з опіоїдною залежністю відповідно до міжнародних рекомендацій та 
національних стандартів. Два з чотирьох курсів розміщені на навчальній онлайн-платформі Центру громадського здоров’я 
МОЗ України; інші два будуть відкриті для доступу слухачів протягом березня 2018. 
Розроблено концепцію системи оцінки якості, яка складається з наступних компонентів: 
1. Регулярний аналіз даних, отриманих за допомогою електронного звітування на центральному рівні. 
2. Періодична зовнішня оцінка індикаторів якості. 
3. Періодична вибіркова оцінка задоволення пацієнтів. 
Впровадження першого компоненту було відкладено у зв’язку із затримкою впровадження електронних інформаційних систем. 
У другому компоненті було розроблено та пропілотовано форму зовнішньої оцінки. У третьому компоненті було розроблено та 
пропілотовано анкету задоволеності клієнтів. 

Публікації n/a 
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Fogarty  

«Тренінгова програма досліджень щодо ВІЛ в Україні» 
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Партнери Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Донор Fogarty International Center, NIH 

Дата початку та 
завершення 

01.04.2017 - 31.05.2022 

Керівник проекту Тетяна Кірьязова 

Опис проекту/ 
завдання 

Метою проекту є посилення науково-дослідницької та навчальної спроможності УІПГЗ у сферах, що мають відношення до 
епідемії ВІЛ в Україні. Деякі теми можуть стосуватися епідеміології ВІЛ та інфекційних захворювань, біостатистики і науки 
впровадження, яка може включати оцінку програм лікування, пов'язаних з ВІЛ, ВІЛ/ТБ та розладів, викликаних вживанням 
наркотичних речовин. 

Опис досягнень 
та результатів 

Протягом першого року реалізації проекту виконані такі завдання:  
1. розпочато роботу над розробкою програми навчання за спеціальністю "Громадське здоров’я" для студентів НАУКМА; 
2. розпочато роботу над розробкою сертифікованої програми навчання за спеціальністю "Методи дослідження у сфері ВІЛ-
інфекції/СНІДу" для українських фахівців; 
3. відібрано двох кандидатів для участі у програмі Фогарті на 2017-2018 навчальний рік. 

Публікації n/a 
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СFAR 

«Подвійна стигма як перешкода для інтегрованого лікування ВІЛ-інфікованих ЛВІН в Україні » 
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Партнери Обласні наркологічні диспансери 6 областей України 

Донор CFAR (Center for AIDS Research), Boston University 

Дата початку та 
завершення 

01.04.2017 - 31.03.2018 

Керівник проекту Тетяна Кірьязова 

Опис проекту/ 
завдання 

Завдання проекту: 
- Дослідити аспекти стигми як бар’єру до лікування ВІЛ-інфекції, які можуть бути змінені шляхом розробки й впровадження 
інтервенції. 
- Оцінити внутрішню стигму, пов’язану з ВІЛ та зі споживанням наркотичних речовин, яку відчувають ВІЛ-позитивні споживачі 
ін’єкційних наркотиків, та її асоціацію з доступом до лікування ВІЛ та з якістю ВІЛ-послуг. 
- Оцінити асоціацію інтегрованих ВІЛ-послуг зі внутрішньою стигмою, пов’язаною з ВІЛ та зі споживанням наркотичних 
речовин, як бар’єром до доступу до ВІЛ-послуг. 

Опис досягнень 
та результатів 

Дослідження проводилось на 6 сайтах інтегрованої та неінтегрованої ВІЛ-допомоги у Львові, Дніпрі, Черкасах, Одесі, Миколаєві 
та м. Києві (2 сайти). У дослідженні збиралась якісна інформація (фокус-групи з клієнтами та інтерв’ю з персоналом сайтів ЗПТ) 
та кількісна інформація (крос-секційні опитування серед клієнтів сайтів ЗПТ). Проводиться аналіз даних та підготовка 
аналітичного звіту. 
 
Станом на 31.12.2017 р. завершено збір даних; проведено усі заплановані 190 кількісних інтерв'ю, 6 фокус-груп, 13 якісних 
інтерв'ю. Проводиться аналіз даних та підготовка аналітичного звіту.   

Публікації Абстракт «Double stigma among HIV-positive PWID in Ukraine and care integration» прийнятий до постерної презентації на NIDA 
International Forum 2018. 
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  ІСАР Єднання 
«Проведення Міжнародної Консультації з питань ВІЛ та супутніх інфекцій в тюрмах» 
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Партнери Єльський університет, Університет Джонса Хопкінса, науковий журнал The Lancet, Всеукраїнська Мережа ЛЖВ 

Донор PACT, Inc. через ГО "Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання" 

Дата початку та 
завершення 

20.06.2017 - 10.08.2017 

Керівник проекту Сергій Дворяк 

Опис проекту/ 
завдання 

Протягом дводенної наради у Києві було вивчено спектр можливостей для покращення доступу до послуг охорони здоров'я 
для людей, що вживають наркотики, у трьох різних ситуаціях: попереднього ув'язнення, позбавлення волі та періоду одразу 
після звільнення. Основну увагу було приділено узгодженню поточної адвокаційної діяльності, спрямованості політики і 
майбутніх досліджень в регіоні Східної Європи і Центральної Азії (СЄЦА) з метою поліпшення діяльності систем охорони 
здоров'я та кримінального правосуддя. У круглому столі взяли участь представники ключових зацікавлених сторін, які 
працюють в рамках взаємодії у сферах вживання наркотиків, надання медичних послуг і здійснення кримінального правосуддя 
в регіоні СЄЦА. В рамках наради відбулася офіційна зустріч з пресою для привернення уваги громадськості до проблем і 
можливостей реагування на поєднані проблеми наркополітики та охорони здоров'я в сфері кримінального правосуддя в 
регіоні. 

Опис досягнень 
та результатів 

Висновки міжнародної конференції наведені за посиланням:  
Summary of conclusions of Roundtable Meeting 'Health of Prisoners: Scientific Approach for Public Safety' (ENG) 
Выводы Круглого стола «Здоровье заключенных: научный подход ради безопасности общества» (RUS) 

Публікації 1. 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): 1228–1248 
2. Міжнародний круглий стіл «Здоров’я ув’язнених: науковий підхід заради безпеки суспільства» ??? 
3. Здоров’я ув’язнених: запрошуємо до дискусії високого рівня ??? 

http://www.uiphp.org.ua/images/attachments/RoundtableJuly2017/Lancet%20Meeting_Kyiv_FINAL_Summary_Conclusions_ENG.pdf
http://www.uiphp.org.ua/images/attachments/RoundtableJuly2017/V_Lancet%20Meeting_Kyiv_FINAL_Summary_Conclusions_RUS.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5087988/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5087988/
http://www.uiphp.org.ua/uk/hromadske-zdorovia/podii-ta-anonsy/item/113-mizhnarodnyi-kruhlyi-stil-zdorovia-uviaznenykh-naukovyi-pidkhid-zarady-bezpeky-suspilstva
http://www.uiphp.org.ua/uk/hromadske-zdorovia/podii-ta-anonsy/item/92-zdorovia-uviaznenykh-zaproshuiemo-do-dyskusii-vysokoho-rivnia
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Hopkins 

«Вивчення соціального, просторового та часового контексту ризиків вживання ін'єкційних наркотиків,  
а також ризиків зараження ВІЛ-інфекцією і ВГС серед людей, які вживають наркотики в Україні» 
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Партнери НУО «Сінергія душ», м.Дніпро 

Донор Johns Hopkins University (NIDA/NIH) 

Дата початку та 
завершення 

01.07.2017- 30.06.2019 

Керівник проекту Тетяна Кірьязова 

Опис проекту/ 
завдання 

В рамках проекту досліджується соціальний та географічний контекст вживання ін'єкційних наркотиків, ризику ВІЛ і гепатиту С 
серед людей, які вживають ін'єкційні наркотики в Україні. У дослідженні беруть участь споживачі ін’єкційних наркотиків 
(чоловіки та жінки) віком від 18 років у місті Дніпро, Україна. 

Опис досягнень 
та результатів 

Протягом 2017 року було відібрано польовий персонал для роботи з респондентами.  
Фіналізовано інструмент для збору якісних даних. 

Публікації n/a 



Благодійна організація «Український інститут  

політики громадського  здоров’я» 

Річний звіт про діяльність за 2017 рік 

www.uiphp.org.ua 
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