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ДОСВІД ОЦІНКИ ТЕХНІЧНИХ ПОТРЕБ У ГАЛУЗІ
ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛIІНФІКУВАННЯ,

ЛІКУВАННЯ, ДОГЛЯДУ ТА ПІДТРИМКИ
ВІЛIІНФІКОВАНИХ ТА ХВОРИХ НА СНІД

Уряд Ук ра ї ни під пи сав Дек ла ра цію про від да ність спра ві бо роть би з ВІЛ/СНІ Дом,
ух ва ле ну спе ці аль ною се сі єю Ге не раль ної Асам блеї ООН з ВІЛ/СНІ Ду. Зва жа ю чи на
зна чу щість проб ле ми ВІЛ/СНІ Ду для всі єї кра ї ни, про тя гом ос тан ньо го де ся ти річ -
чя впро вад жу єть ся низ ка ці льо вих дер жав них прог рам. Ук ра ї на, ство рю ю чи умо ви
на за ко но дав чо му рів ні для змен шен ня не га тив но го впли ву епі де мії ВІЛ/СНІД на
здо ров’я на се лен ня, бе ре на се бе та кож і обов’яз ки, виз на че ні між на род ним спів то ва -
рис твом на Всес віт ньо му са мі ті зі ста ло го роз вит ку (Йо ган нес бург, 2002 р.). Від по -
від но до до мов ле нос тей у рам ках під сум ко вих до ку мен тів бу ла прий ня та пос та но ва
Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни від 26 квіт ня 2003 р. № 634 “Про зат вер джен ня 
Ком плек сної прог ра ми ре а лі за ції на на ці о наль но му рів ні рі шень, прий ня тих на
Всес віт ньо му сам мі ті зі ста ло го роз вит ку, на 2003–2015 ро ки”. Су час на стра те гія 
Ук ра ї ни у спра ві бо роть би з ВІЛ/СНІ Дом на ці ле на на ство рен ня та за без пе чен ня
умов як про фі лак ти ки, так і ме ди ко! со ці аль но го за без пе чен ня. Пос та но вою КМУ
від 4 бе рез ня 2004 р. № 264 зат вер дже на Кон цеп ція стра те гії дій Уря ду та пра во нас -
туп ни ця по пе ред ніх прог рам “На ці о наль на прог ра ма за без пе чен ня про фі лак ти ки
ВІЛ! ін фек ції, до по мо ги та лі ку ван ня ВІЛ! ін фі ко ва них і хво рих на СНІД на
2004–2008 ро ки”, за хо ди яких спря мо ва ні на за по бі ган ня по ши рен ню ВІЛ! ін фек -
ції/СНІ Ду. Ме тою Кон цеп ції є взят тя під кон троль та об ме жен ня по ши рен ня 
ВІЛ! ін фек ції/СНІ Ду в Ук ра ї ні шля хом: удос ко на лен ня сис те ми со ці аль но го та 
пра во во го за хис ту враз ли вих груп на се лен ня, ВІЛ! ін фі ко ва них і хво рих на СНІД, 
а та кож осіб, які по тер пі ли внас лі док ВІЛ! ін фі ку ван ня (чле ни сі мей, що за ли ши ли -
ся без го ду валь ни ка, ді ти! си ро ти); за без пе чен ня га ран то ва но го на дан ня бе зоп лат ної
ви со кок ва лі фі ко ва ної та ба га то ас пек тної ме ди ко! со ці аль ної до по мо ги ВІЛ! ін фі ко -
ва ним і хво рим на СНІД у виз на че но му за ко но давс твом об ся зі; по даль шо го удос ко -
на лен ня ін фор ма цій ної сис те ми для під ви щен ня обіз на нос ті на се лен ня з пи тань
про фі лак ти ки ВІЛ! ін фек ції/СНІ Ду; ефек тив но го ви ко рис тан ня по тен ці а лу між на -
род них до нор ських, гро мад ських та бла го дій них ор га ні за цій; роз вит ку пар тнерс тва
у сфе рі бо роть би з ВІЛ! ін фек ці єю/СНІ Дом. 

Ук ра ї на при єд на ла ся до іні ці а ти ви наб ли жен ня до уні вер саль но го дос ту пу1 до
про фі лак ти ки ВІЛ! ін фі ку ван ня, лі ку ван ня, дог ля ду та під трим ки згід но із 
зо бов’язан ня ми, взя ти ми на се бе у 2005 р. на сві то во му са мі ті. Кра ї на взя ла на се бе
зо бов’язан ня до сяг ну ти у 2010 р. пос тав ле них ці лей що до за без пе чен ня уні вер саль -
но го дос ту пу, і як про між ну ме ту у до сяг нен ні “Ці лей роз вит ку ти ся чо літ тя” – до
2015 р. зу пи ни ти та по вер ну ти у зво рот ній бік про цес по ши рен ня ВІЛ/СНІ Ду. 

1 До рож ня кар та що до роз ши рен ня уні вер саль но го дос ту пу до про фі лак ти ки ВІЛ/СНІ Ду, лі ку ван ня, дог -
ля ду та під трим ки в Ук ра ї ні до 2010 ро ку: кві тень 2006 р., МОЗ та ЮНЕЙДС.
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Та ким чи ном, пос та ла на галь на пот ре ба про між но го оці ню ван ня ви ко нан ня 
На ці о наль ної прог ра ми за без пе чен ня про фі лак ти ки ВІЛ! ін фек ції, до по мо ги та лі ку -
ван ня ВІЛ! ін фі ко ва них і хво рих на СНІД на 2004–2008 рр. в Ук ра ї ні, в то му чис лі
на рів ні об лас тей, в АР Крим, міс тах Ки є ві та Се вас то по лі. Од ним із важ ли вих 
ком по нен тів оці ню ван ня є кар ту ван ня ді яль нос ті з про фі лак ти ки ВІЛ! ін фі ку ван ня,
лі ку ван ня, дог ля ду та під трим ки на рів ні об лас тей, з виз на чен ням міст, ра йо нів, 
кон крет них ор га ні за цій та зак ла дів; оцін ка си ту а ції за га лом в об лас ті; виз на чен ня
пот реб та прі о ри те тів; роз роб ка кон крет них за хо дів (що річ но, вклю ча ю чи кіль кіс ні
по каз ни ки ре зуль та ту та ча со ві рам ки) з вра ху ван ням ре гі о наль ної спе ци фі ки; ви ді -
лен ня від по від но го фі нан су ван ня; ак ти ві за ція ді яль нос ті об лас них ко ор ди на цій них
рад та уп рав лінь (орі єн то ва ність на ре зуль тат); ство рен ня сис те ми мо ні то рин гу і
оцін ки (МіО) на об лас но му рів ні.

Уп ро довж 2006–2007 рр. Ук ра їн ський інс ти тут со ці аль них дос лід жень ім. О. Яре -
мен ка за під трим ки ЮНЕЙДС впро вад жу вав про ект “Оцін ка тех ніч них пот реб 
що до за без пе чен ня уні вер саль но го дос ту пу до пос луг з про фі лак ти ки ВІЛ! ін фі ку -
ван ня, лі ку ван ня, дог ля ду та під трим ки” в 7 об лас тях Ук ра ї ни (Во лин ській, За по -
різь кій, Лу ган ській, Львів ській, Пол тав ській, Рів нен ській, Хар ків ській). Про ек том
пе ред ба ча ло ся здій снен ня оцін ки пот реб2 у сфе рі бо роть би з ВІЛ/СНІД, що пе ред -
ба ча ло ана ліз на яв них ін те лек ту аль но го, ін фор ма цій но го та люд сько го по тен ці а лу,
за со бів ко му ні ка ції (тран спорт, зв’язок та ЗМІ), пра во во го та ма те рі аль но! тех ніч но -
го за без пе чен ня, а та кож сис те ми уп рав лін ня. 

У 2007 р. про ект от ри мав про дов жен ня шля хом здій снен ня оцін ки тех ніч них
пот реб ще у 4 об лас тях Ук ра ї ни (Він ниць кій, Тер но піль ській, Хмель ниць кій, Чер ні -
вець кій) за під трим ки Ні мець ко го тех ніч но го спів ро біт ниц тва (GTZ).

Очі ку єть ся, що цей про ект ста не сут тє вим внес ком що до оцін ки ви ко нан ня 
На ці о наль ної прог ра ми. Це та кож на дасть мож ли вість от ри ма ти до сить пов ну 
кар ти ну сто сов но си ту а ції від по ві ді на епі де мію (в то му чис лі, си ту а ції сто сов но дос -
ту пу до про фі лак ти ки ВІЛ, лі ку ван ня, дог ля ду та під трим ки хво рих на ВІЛ/СНІД)
в Ук ра ї ні (в 11 ад мі ніс тра тив но! те ри то рі аль них оди ни цях з 27), що сут тє во 
по си лить спро мож ність кра ї ни до ефек тив но го пла ну ван ня та за без пе чен ня більш
ефек тив ної від по ві ді на епі де мію ВІЛ! ін фек ції/СНІ Ду. А в об лас тях – у час ни цях
про ек ту от ри ма ні да ні слу гу ва ти муть ба зис ни ми для мо ні то рин гу си ту а ції що до 
за без пе чен ня уні вер саль но го дос ту пу до про фі лак ти ки ВІЛ! ін фі ку ван ня, лі ку ван ня,
дог ля ду та під трим ки ВІЛ! ін фі ко ва них та хво рих на СНІД.

Т.І. Сосідко,
менеджер УІСД
ім. О. Яременка

2 Оцінка технічних потреб –  це процес збору інформації від цільових груп (у нашому випадку це державні
службовці, надавачі послуг та клієнти установ та організацій) з метою оцінки ситуації, наявних умов та
перешкод  у реалізації певних дій (програм, проектів), визначення кроків, які необхідні, щоб створити
належні умови та вирішити проблеми, та формування запиту на технічну допомогу. 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ 
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