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2008 

• Створено Благодійний фонд «Український 
Ресурсний Центр з ВІЛ-інфекції» 

2009 

• Впроваджено 2 програми для лікарів разом з 
НМАПО  (навчено 222 спеціалісти)  

2009 
2014 

• Реалізовано ряд проектів по тестуванню на 
ВІЛ, децентралізації АРТ,  відкриті кабінети 
Довіри 



2015 

• Привезені в Україну перші авто по перевозці 
крові разом з Каліфорнійским центром крові 

2016 

• Реалізовано проект допомоги родинам 
учасників АТО, відкрито Центр допомоги ВПО 

2018 
• Почато проект HealthLink в Донецькій області 



Мета проекту HealthLink  
Зменшення рівня розповсюдження 
ВІЛ-інфекції серед груп найвищого 

ризику та громад в Донецькій 
області шляхом створення сталої 

системи пунктів тестування на ВІЛ-
інфекцію на базі закладів охорони 
здоров’я у регіонах та створення 
пунктів комплексний послуг для 

уразливих груп та громад. 

Представники груп найвищого ризику 
щодо інфікування на ВІЛ 

Люди, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) та їх 
партнери 

Персонал закладів охорони здоров’я 

Ключові та пріоритетні групи, визначені в 
протоколі тестування ВООЗ 

На кого направлений проект 



Глобальною метою впровадження проекту є досягнення цілей 

Об’єднаної програми Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу 

(ЮНЕЙДС) 

90–90–90 
• 90% усіх ЛЖВ знатимуть свій статус; 

• 90% усіх ЛЖВ стабільно отримуватимуть АРТ; 

• 90% усіх ЛЖВ на АРТ матимуть тривале пригнічення вірусного 

навантаження. 



Основні досягнення в рамках проекту: 
 
- Побудована співпраця з Департаментом охорони здоров’я та Центром СНІДу,  
    підписаний Меморандум про співпрацю в рамках проекту та узгоджені ЗОЗ. 
- Розпочато роботу в 20 закладах охорони здоров’я, ще в 2 буде почато роботу в травні; 
- Відкрито Центр консультування та тестування в Краматорську; 
- Почата робота Мобільного пункту тестування; 
- Проведено ряд тренінгів для працівників закладів охорони здоров’я,  
    інформаційні заняття для студентів навчальних закладів. 
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КЛПУ «Міський наркологічний диспансер м.Краматорська» 

КЗОЗ «Обласний шкірно-венерологічний диспансер м Краматорськ» 

КНП Слов’янської міської ради «ЦПМСД м.Слов’янська»  

ВСПКЗОЗ «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер м. … 

ВСПКЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» м. … 

КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради 

ВСПКЗОЗ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» м. Бахмут 

КЗ «Світлодарська міська лікарня» 

КЗОЗ «Часовоярська міська лікарня №3»  

Авдіївська центральна міська лікарня 

КНП "ЦПМСД Авдіївської міської ради" 

КЗОЗ  «Олександрівська лікарня планового лікування» 

КП «Олександрівський  районний  ЦПМСД  Олександрівської  районної  … 

КЛПУ "Новогродівська центральна міська лікарня" 

КНП «ЦПМСД Новогродівської міської ради» 

ВСПКЛПУ "Міський наркологічний диспансер м. Краматорська" у м. … 

ВСПКЗОЗ «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер м. … 

КНП «ЦПМСД №1 м. Краматорська» 

КНП «ЦПМСД №2 м. Краматорська» 

КМУ “Міська лікарня №2”, м. Краматорськ 

Передано тестів Кількість потестованих на базі закладу Кількість позитивних клієнтів 



Тренінги для медичного персоналу 
 
8 тренінгів «Подолання стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, у 
медичних закладах України як основного бар’єру до тестування та 
лікування» - пройшли навчання 112 медпрацівників із 16 ЗОЗів 
проекту. 
 
11 тренінгів «Консультування та тестування за допомогою швидких 
тестів на ВІЛ-інфекцію пацієнтів медичними працівниками» - пройшли 
навчання 169 медпрацівників із 13 ЗОЗів проекту. 
 
 
 



Сайти АРТ з якими співпрацюють ЗОЗ в проекті. 

КНП " Міська лікарня № 2" Краматорської міської ради, амбулаторно-

поліклінічне відділення по наданню меддопомоги ВІЛ/СНІД хворим 
м.Краматорськ, вул.Дніпровська ,17 

КЗОЗ "Бахмутська ЦРЛ" кабінет профілактики та лікування ВІЛ/СНІД хворих 

"Довіра" 
м.Бахмут, вул.Сибірцева, 15 

Авдіївська "ЦМЛ" кабінет профілактики та лікування ВІЛ/СНІД хворих "Довіра" м.Авдіївка, вул.Комунальна, 16 

КЗОЗ "Олександрівська ЛПЛ" смт.Олександрівка, вул.Навчальна, 8 

КЛПУ "Новогродівська ЦМЛ" кабінет профілактики та лікування ВІЛ/СНІД 

"Довіра" 
м.Новогродівка, вул. 10-річча Незалежності України, 4 

КНП " Міська лікарня № 2" Краматорської міської ради, амбулаторно-

поліклінічне відділення по наданню меддопомоги ВІЛ/СНІД хворим 
м.Краматорськ, вул.Дніпровська ,17 

КНП ЦМЛ м.Торецька, кабінет профілактики та лікування ВІЛ/СНІД М.Торецьк, вул.Центральна, 55 

Донецькій обласний центр профілактики та боротьби із СНІДом м.Слов'янськ, вул. Ярослава Мудрого, 13 

КНП "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської 

ради", міське полікліничне відділення з профілактики, диспансерного нагляду 

та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД 

м.Костянтинівка, п-т Ломоносова, 101 

КЛПЗ "Лиманська ЦРЛ" кабінет профілактики та лікування ВІЛ/СНІД з 

наданням послуг ДКТ 
м.Лиман, вул. Незалежності, 64 

Покровська ЦРЛ кабінет профілактики та лікування ВІЛ/СНІД м.Покровськ, вул.Руднєва, 73 


