21 листопада, понеділок
9:00-10:00

Реєстрація учасників. Перерва на каву.

10:00-11:00

Відкриття конференції.

11:00-13:00

Пленарне засідання №1. Світова спільнота і Україна на шляху до 90-90-90.

13:00-14:00

Обід

14.00-15.30

Продовження пленарного засідання №1. Світова спільнота і Україна на шляху до 90-90-90.

15:30-16:00

Перерва на каву

16.00-17.30

19:00

Сесія №1. Моделі фінансування і
децентралізація для стійкості послуг

Панельна дискусія. Посилення системи
громадського здоров'я для ефективної
протидії ВІЛ/СНІДу.

Панельна дискусія. Прискорене подолання ВІЛінфекції у великих містах. Долучення міста Києва
до Fast Track Cities Initiative: перші кроки та
перспективи.

Дружня вечеря
22 листопада, вівторок

08.00-09.00

Сесія №2. Впровадження пацієнторієнтованих підходів щодо ведення
випадку ко-інфекції ТБ/ВІЛ

09.00-11.00

Пленарне засідання №2. Стратегічні рішення для Fast Track

11:00-11:30

Перерва на каву

11.30-13.00

Панельна дискусія.
Оптимізація лікування, як
один із інструментів

Сесія №3. На шляху до елімінації передачі
ВІЛ від матері до дитини

Сесія №4. Моделі організації
системи надання послуг з ВІЛ та
покращення якості на шляху до
90-90-90

Круглий стіл. Нові виклики пов'язані з конфліктом
на Сході України. Програми профілактики та
тестування для учасників АТО.

Сесія №5. Реалізація програм
Сесія №6. Участь уразливих груп в
протидії епідемії ВІЛ-інфекції в зоні
боротьбі з ВІЛ/ СНІДом в Україні. 15
АТО та на непідконтрольній
років по тому
території

досягнення стратегії Fast
Track
13:00-14:00

Обід

14.00-15.30

Сесія №7. Лікування як профілактика

15:30-16:00

Перерва на каву

16.00-17.30

Сесія №10. Стратегічна інформація як
інструмент планування ефективної
відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції

17.30-18.00

Пленарне засідання. Підведення підсумків дня.

Сесія №8. Нова парадигма профілактики
для Fast Track

Сесія №9. Стратегія тестування на ВІЛ та
зв'язок з послугами лікування

Сесія №11. Соціальний супровід лікування
ЛЖВ: нові моделі та підходи. Роль НУО у
забезпеченні континууму послуг

Сесія №12. Лабораторний супровід діагностики
та ефективності лікування ВІЛ-інфекції

23 листопада, середа
08.00-09.30

Тематичне засідання. Молодь та підлітки, пріоритети та виклики відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції.

09.30-11.00

Сесія №13. Роль ЗПТ в каскаді ВІЛпослуг

11:00-11:30

Перерва на каву

Сесія №14. Доступність лікування та
дотримання прав на здоров’я пацієнтів в
пенітенціарній системі України

Сесія №17. Бази даних та синтез
даних (МІС, STMA, SyrEx)

11.30-13.00

Сесія №16. Розвиток кадрового
потенціалу для Fast Track

13:00-14:00

Обід

14.00-16.00

Презентація глобального звіту Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу.
Закриття конференції

Сесія №15. Інноваційні підходи та технології з
оцінки потенціалу та ресурсів закладів охорони
здоров'я у сфері ВІЛ/СНІДу

Сесія №18. Правові бар’єри щодо забезпечення
лікування та профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні.
Вплив збройного конфлікту на Сході України та
анексії АР Крим на дотримання прав ЛЖВ та ГПР
в Україні

Третя національна науково-практична конференція
з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
«За кожне життя разом: прискорення до мети 90-90-90»
21-23 листопада 2016 р.,
Київ, Україна
Сьогодні реформування системи охорони здоров'я України відображає готовність Уряду України покращувати стан здоров'я населення, зокрема у
сфері ВІЛ/СНІДу, що залишається одним з пріоритетів державної політики у сфері охорони здоров’я.
У жовтні 2014 року, через рік після проведення Другої Національної конференції з питань ВІЛ-інфекції, Законом України була затверджена
Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 рр. (Програма). Основною метою Програми стала: активізація
профілактики ВІЛ-інфекції серед груп підвищеного ризику, забезпечення лікуванням ВІЛ-позитивних пацієнтів, дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ
(ЛЖВ) та представників уразливих груп, формування толерантного ставлення до них у суспільстві та, як наслідок, зменшення захворюваності на ВІЛ-інфекцію
та смертності від СНІДу, що врешті має стабілізувати епідемічну ситуацію в країні.
У Програмі визначено вклад держави, місцевих бюджетів та міжнародних донорів з поступовим переходом обов’язків до країни щодо забезпечення
програмних заходів, в тому числі протягом п’яти років охопити профілактичними заходами 280 тис. представників різних груп підвищеного ризику щодо
інфікування ВІЛ та надати лікування 120 тис. людям, які живуть з ВІЛ.
З часу попередньої Національної конференції з питань ВІЛ-інфекції в жовтні 2013 року, в Україні і в світі відбулися значні події:
- Революція Гідності в лютому 2014 р. визначила європейський вектор руху України та започаткувала процеси, спрямовані на збільшення прозорості влади,
боротьбу з корупцією, початок децентралізації та реформування в різних сферах суспільного життя і державного управління, включаючи охорону здоров'я.
- Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом у березні і червні 2014 р., потребує приведення у відповідність до європейських вимог
нормативної бази і розбудову системи громадського здоров'я (Глава 22), у тому числі шляхом посилення заходів з епіднагляду, контролю за ВІЛ-інфекцією,
туберкульозом та іншими інфекційними захворюваннями, профілактики наркозалежності та розширення програм зменшення шкоди, впровадження
сучасних технологій у службі переливання крові, а також розвитку первинної медико - санітарної допомоги.
- Стратегія прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції Fast Track, проголошена ЮНЕЙДС в кінці 2014 р. поставила перед міжнародною спільнотою
амбітні цілі: до 2020 р. виявити 90% ЛЖВ, надати 90% з них антиретровірусну терапію (АРТ) та забезпечити ефективність АРТ для 90% ЛЖВ, які її отримують.
Стратегія Fast Track передбачає також розробку і впровадження інноваційних підходів до боротьби з епідемією. Столиця України м. Київ приєднався до Fast
Track, а також до Паризької декларації, заявивши про готовність до прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції у мегаполісах (Fast Track Cities Initiative).
Одночасно з революційними подіями, новими глобальними цілями і зближенням з ЄС, Україна зіткнулася з безпрецедентною економічною кризою
на тлі тимчасової окупації Криму і триваючого з 2014 р. збройного конфлікту в східних регіонах країни, найбільш уражених ВІЛ-інфекцією та туберкульозом.
Внутрішніми мігрантами з Донецької та Луганської областей вимушено стали більше 1 млн. громадян України, включаючи ЛЖВ, у тому числі осіб, які

отримують АРТ та замісну підтримувальну терапію. Поки що не викорінена корупція та військовий конфлікт поглинають значні ресурси і ставлять під загрозу
виконання соціальних зобов'язань, зокрема в рамках заходів Загальнодержавної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 рр.
На початку 2016 р. оціночна кількість ЛЖВ в Україні становила 220 тис. осіб, з врахуванням тимчасово окупованих та непідконтрольних територій.
З них 126,6 тис. (58%) – ті, що знають про свій ВІЛ-позитивний статус і перебувають під медичним наглядом. Серед ЛЖВ, які перебувають на обліку, 68,5
тис. (54%) отримують АРТ. Незважаючи на фінансові труднощі, в 2015 р. кількість ЛЖВ на АРТ в Україні у порівнянні з попереднім роком, зросла на 13%, а
порівняно з 2005 р. – в 20 разів. Серед обстежених пацієнтів на АРТ, 78% мають невизначене вірусне навантаження. На фоні очевидних досягнень ці дані
свідчать про значні прогалини в каскаді безперервної допомоги ЛЖВ та бар’єри для досягнення цілей «90-90-90» в рамках стратегії прискореного
подолання епідемії ВІЛ-інфекції. Основними завданнями і викликами для системи охорони здоров'я та неурядових організацій залишаються виявлення
нових випадків ВІЛ-інфекції, особливо серед представників ключових груп населення та їх статевих партнерів, ранній початок лікування незалежно від рівня
CD4 і утримання пацієнтів на АРТ для забезпечення її ефективності.
З метою приведення національних клінічних керівництв у відповідність до міжнародних науково обґрунтованих стандартів, наприкінці 2015 р.
міжвідомча робоча група, затверджена наказом МОЗ України, розпочала розробку уніфікованого протоколу щодо профілактики, виявлення, лікування
ВІЛ-інфекції та надання підтримки і догляду для ЛЖВ. Разом з тим, для прискорення досягнення цілей щодо охоплення АРТ, наприкінці 2015 р. МОЗ України
переглянуло діючий клінічний протокол лікування дорослих і підлітків відповідно до рекомендацій ВООЗ, що дозволило призначати терапію всім ЛЖВ, з
пріоритетом для тих, у кого рівень CD4<500 клітин/мм3. Одночасно за підтримки Бюро ВООЗ в Україні почалася робота зі стандартизації схем АРТ
відповідно до принципів громадського здоров’я, які передбачають зокрема швидке розширення доступу ЛЖВ до лікування, шляхом збільшення його
ефективності та зниження витрат на закупівлю препаратів.
Скорочення внутрішніх ресурсів у зв'язку з економічною кризою в Україні призвело до зриву виконання планів Загальнодержавної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу щодо збільшення кількості пацієнтів на АРТ та розширення ЗПТ. Участь Глобального Фонду, Надзвичайного плану Президента
США із боротьби зі СНІДом (PEPFAR), а також передача механізму державних закупівель міжнародним організаціям дозволили в 2015-2016 рр. не допустити
дефіциту препаратів для АРТ та переривання лікування в Україні. Завдяки Надзвичайній ініціативі Глобального Фонду вдалося забезпечити АРТ пацієнтів
на непідконтрольних територіях Донецькій та Луганській областей. PEPFAR надав Україні кошти на закупівлю антиретровірусних препаратів для 18 тис. ЛЖВ
у 2016 р. та 20 тис. ЛЖВ у 2017 р.
Однак забезпечення сталості послуг через поступове збільшення частки держави у відповіді на епідемію, децентралізацію управління та
фінансування, інтеграцію послуг та інновації з метою залучення додаткових ресурсів та їх найбільш ефективного використання залишається першочерговим
завданням в боротьбі з епідемією ВІЛ-інфекції в Україні. У 2015-2016 рр. міжвідомча робоча група при Міністерстві охорони здоров'я розробила проект
Стратегії забезпечення стійкої відповіді на епідемію туберкульозу і ВІЛ-інфекції, який знаходиться на стадії узгодження у центральних органах влади.
З огляду на важливі зовнішньо- і внутрішньополітичні події, прийняття на рівні ООН нової глобальної стратегії по боротьбі з епідемією ВІЛ-інфекції,
нові наукові дані щодо ефективних втручань, активні кроки України для прискореного подолання епідемії, а також численні труднощі, назріла потреба в їх
обговоренні на загальнонаціональному форумі. Досвід попередніх національних конференцій з питань ВІЛ-інфекції довів їх ефективність в якості
платформи для стратегічних дискусій і вироблення ефективних рішень як для національного, так і регіонального та місцевого рівнів.
Бачення

Конференція стане форумом національних та міжнародних експертів для розробки дієвих рекомендацій щодо формування політики України з метою
прискореного подолання викликів, пов’язаних з ВІЛ, відповідно до нової глобальної стратегії в умовах державних реформ, євроінтеграції, економічної
кризи та військового конфлікту на Сході України.
Мета
Визначити перспективи та першочергові кроки для досягнення глобальних цілей прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції до 2030 р в Україні
Завдання






усвідомити місце України в контексті глобальної стратегії прискорених заходів із подолання епідемії ВІЛ-інфекції;
підсумувати проміжні результати реалізації чинної національної політики боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції в контексті державних реформ та курсу
на євроінтеграцію;
обговорити поточний стан і тенденції розвитку безперервної медичної допомоги та соціально-психологічної ключовим групам населення, ЛЖВ та
їх статевим партнерам;
ознайомити учасників з результатами останніх міжнародних та національних наукових досліджень в сфері ВІЛ/СНІДу;
розробити рекомендації щодо дієвих механізмів забезпечення сталої відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції в Україні в сучасних умовах;

Очікуваний результат
За підсумками конференції буде визначено основні перспективи щодо досягнення глобальних цілей прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції до 2030
р в Україні та напрацьовано відповідні ключові рекомендації в контексті таких напрямків як:













визначення ефективних моделей надання ВІЛ-послуг, моделі фінансування і децентралізації;
надання ВІЛ-послуг в контексті реформування системи громадського здоров’я;
впровадження прискорених заходів з подолання ВІЛ у великих містах;
оптимізація схем лікування та розширення доступу;
профілактика, виявлення, лікування ВІЛ, лабораторний та соціальний супровід лікування;
роль уразливих груп в контексті реалізації програм протидії ВІЛ;
елімінація передачі ВІЛ від матері до дитини;
виклики щодо реалізації програм протидії ВІЛ пов’язані з військовим конфліктом на Сході України;
реалізація програм протидії ВІЛ в пенітенціарній системі України;
планування на основі стратегічної інформації, бази та синтез даних;
кадровий потенціал для впровадження прискорених заходів з подолання ВІЛ;
правові бар’єри щодо надання ВІЛ-послуг.

Наприкінці конференції буде затверджено резолюцію Третьої національної науково-практичної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні «За кожне
життя разом: прискорення до мети 90-90-90» з рекомендаціями щодо пріоритетних напрямків діяльності для припинення епідемії в Україні шляхом
реалізації Стратегії прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції і досягнення цілей 90-90-90.

Програма Третьої національної науково-практичної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні
«За кожне життя разом: прискорення до мети 90-90-90»
21 Листопада, Понеділок
9:00 – 10:00
10.0011.00

Реєстрація учасників. Перерва на каву
Відкриття конференції
П. Розенко, Віце-прем'єр-міністр України;
У. Супрун, Міністр охорони здоров’я України;
Д. Чернишов, Заступник Міністра юстиції України;
В. Кличко, Київський міський голова;
Л. Лоурес, Заступник виконавчого директора Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу;
Н. Еміроглу, Директор відділу надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров’я та інфекційних захворювань, Всесвітня
організація охорони здоров’я;
Х. Леон-Лора, Керівник відділу "Економічна співпраця, соціальний та регіональний розвиток" Делегації Європейського
Союзу в Україні;
Д. Шерембей, Голова Координаційної ради БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
А. Клепіков, Виконавчий директор МБФ “Альянс громадського здоров'я”;
А. Басенко, Член Делегації спільнот в правлінні Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

11.0015.30

Пленарне засідання №1. Світова спільнота і Україна на шляху до 90-90-90.
Головуючі:
Н. Нізова, ДУ “Центр громадського здоров'я МОЗ України”;
Я. Тишко, Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) в Україні.
Посилення державного лідерства - шлях до подолання ВІЛ-інфекції в Україні
Н.Нізова, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;
Стратегія Fast Track: інновації і сміливі рішення
В. Салдана, Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС);
Прискорені (Fast Track) заходи з подолання епідемії ВІЛ-інфекції в Європейському регіоні ВООЗ

М. Донах’ю, Всесвітня організація охорони здоров’я;
Fast Track в контексті розбудови системи громадського здоров'я
Х. Леон-Лора, Делегація Європейського Союзу в Україні.
13.00- 14.00
11.0015.30

6. Обід
Продовження пленарного засідання №1. Світова спільнота і Україна на шляху до 90-90-90
Головуючі:
Н. Нізова, ДУ “Центр громадського здоров'я МОЗ України”;
Я. Тишко, Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) в Україні.
Планування на основі стратегічної інформації
Ч. Вітек, Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC)
Роль та місце пацієнтських організацій в реалізації 90-90-90
В. Курпіта, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
Роль комплексних програм для груп найвищого ризику у досягненні цілей Fast Track
А. Клепіков, МБФ “Альянс громадського здоров’я”.

15:30 - 16:00

Перерва на каву

16.00-17.30

Сесія №1. Моделі фінансування і децентралізація для стійкості послуг
Фасилітатори:
І. Агеєва, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
М. Демченко, БА “Світло надії”;
А. Василькова, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії».
Місцевий бюджет: 10 альтернатив переходу з грантового до місцевого фінансування послуг для ключових груп
М. Демченко, БА “Світло надії”;

Розвиток системи послуг: 10 кроків до реалізації каскаду - план синхронізації поставок ліків та темпу набору пацієнтів в
проектах ГФ Мережі
І. Агеєва, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
Формування сталості послуг з ВІЛ на місцевому рівні – практичні аспекти впровадження
А. Василькова, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії»;
Пілотування механізму соціального замовлення послуг щодо ВІЛ на місцевому рівні
Н. Давиденко, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії»;
Стійкість послуг НУО: Досвід розвитку соціального підприємства
А. Герасимова, Проект USAID RESPOND;
Побутова корупція: Аналіз системи неформальних платежів як одного з факторів, що обмежує доступ до лікування
людям з хронічними захворюваннями
Ю. Нестуля, Інститут аналітики та адвокації.
16.00-17.30

Панельна дискусія. Посилення системи громадського здоров'я для ефективної протидії ВІЛ/СНІДу.
Фасилітатори:
Н. Нізова, ДУ “Центр громадського здоров'я МОЗ України”;
Н.Аваліані, проект USAID “Реформа ВІЛ-послуг у дії”.
Учасники дискусії:
 О. Сивак, Заступник Міністра охорони здоров’я України;
 Х. Леон Лора, Делегація Європейського Союзу в Україні;
 Ч. Вітек, Центри з контролю та профілактики хвороб США;
 В.Курпіта, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
 І. Миронюк, Закарпатський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом;
 М. Кульжанов, Казахстанський медичний університет «Вища школа громадського здоров’я»;
 Л. Караулан, Центр політики та досліджень в сфері охорони здоров’я, Республіка Молдова.

16.00-17.30

Панельна дискусія. Прискорене подолання ВІЛ-інфекції у великих містах. Долучення міста Києва до Fast Track Cities
Initiative: перші кроки та перспективи.

Фасилітатори:
О. Юрченко, Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом;
П.Павленко, Регіональна місія Агентства США з міжнародного розвитку в Україні, USAID/ Ukraine.
Учасники дискусії:
 М. Поворозник, Київська міська державна адміністрація;
 О. Юрченко, Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом;
 Л. Булах, Київське відділення БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
 А. Мітлощук, Головний районний інфекціоніст Дніпровського району м.Києва;
 А. Кузнецова, Криворізький ЦПМСД № 5
 Т. Дешко, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
 О. Руднєва, Фонд Олени Пінчук «АнтиСНІД»;
 О. Яременко, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії»
 Г. Дж. де Бре, Інститут глобального здоров’я та розвитку Амстердаму, Нідерланди
19:00

Дружня вечеря
22 Листопада, Вівторок

08.00-09.00

Сесія №2. Впровадження пацієнт-орієнтованих підходів щодо ведення випадку ко-інфекції ТБ/ВІЛ
Фасилітатори:
Я. Терлеєва, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;
Г. Анікеєва, Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом.
Сучасна стратегія протидії поєднаній патології ВІЛ/ТБ
Я. Терлеєва, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;
Інтеграція ВІЛ-послуг в роботу закладів протитуберкульозної служби в Дніпропетровській області: проблеми та
досягнення
Н. Гранкіна, Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА;
Інфекційний контроль за ТБ в закладах, що здійснюють виявлення ТБ та надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим в
регіонах USAID
А. Александрін, Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні»;

Аналіз ефективності діагностики позалегеневого ТБ (периферичних лімфатичних вузлів) серед ЛЖВ у Одеській області
С. Єсипенко,Одеський обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом
Н. Роман, Проект USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні».
08.00-09.00

Сесія №3. На шляху до елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини
Фасилітатори:
Н. Жилка, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
Т. Тарасова, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
Клінічний протокол первинної, вторинної та третинної медичної допомоги “Профілактика передачі ВІЛ від матері до
дитини”, як інструмент досягнення національної цілі щодо викорінення випадків перинатальної ВІЛ-інфекції
Н. Жилка, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
Локальні протоколи медичної допомоги для закладів охорони здоров'я України
О. Ліщишина, Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»;
Педіатричні особливості профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини
І. Раус, Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом.

08.00-09.00

Круглий стіл. Нові виклики пов'язані з конфліктом на Сході України. Програми профілактики та тестування для учасників
АТО
Фасилітатори:
Е. Перлман, Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу;
П. Смирнов, МБФ “Альянс громадського здоров’я”.
Ситуація в збройних силах України щодо ВІЛ, ВГВ/ВГС, ТБ в зоні АТО
М. Усатий, Міністерство оборони України;
С. Литовка, Міністерство оборони України;
Ситуація із небезпекою зараження ВІЛ та ВГВ/ВГС в зоні АТО
Є. Янченко, Міністерство охорони здоров’я України;
Е. Перлман, Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу;

Результати першого загальноукраїнського тестування військовослужбовців на ВГС та ВІЛ у 2015 році
П. Скала , МБФ “Альянс громадського здоров’я”.
09.00-11.00

Пленарне засідання №2. Стратегічні рішення для Fast Track
Головуючі:
Д. Шерембей, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
Н. Нізова, ДУ “Центр громадського здоров'я МОЗ України”;
П. Смирнов, МБФ “Альянс громадського здоров’я”.
Реформування системи громадського здоров’я в Україні
О. Сивак, Заступник Міністра охорони здоров’я України;
Досвід адвокаційної активності спільноти пацієнтів для збільшення доступу до лікування та фінансування державних
програм по ВІЛ, ТБ, гепатитам, ЗПТ
Д. Шерембей, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
Ефективне використання державного бюджету за підсумками закупівель ліків міжнародними організаціями та
антикорупційного моніторингу
О. Стефанишина, БФ “Пацієнти України”, О. Устинова, Центр протидії корупції;
Застосування системи електронних закупівель ProZorro в сфері охорони здоров'я – результати 2016р. та перспективи на
національному та регіональному рівнях
К. Гутцалова, Трансперенсі Інтернешнл Україна;
Стратегії забезпечення сталості програм для груп найвищого ризику та мобілізації додаткових ресурсів:
альтернативні моделі фінансування
П. Смирнов, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
Прогалини політико-правового середовища у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу для досягнення цілей 90-90-90
Н. Аваліані, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії».

11:00 - 11:30

Перерва на каву

11.30-13.00

Панельна дискусія Оптимізація лікування як один із інструментів досягнення стратегії Fast Track
Фасилітатори:
В. Курпіта, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
Л. Гетьман, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”.
Учасники:
В. Курпіта, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
Л. Гетьман, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;
М. Трофименко, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
М. Донах’ю, Всесвітня організація охорони здоров’я;
О. Бобрик, Всесвітня організація охорони здоров’я;
Ч. Вітек, Центри з контролю та профілактики захворювань США;
С. Антоняк, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського;
І. Матковський, Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом.

11.30-13.00

Сесія №4. Моделі організації надання послуг з ВІЛ та покращення якості на шляху до 90-90-90
Фасилітатори:
Е. Гвоздьова, Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) в Україні;
Я. Лопатіна, Представництво Фундації АНТИСНІД США в Україні (AHF);
Досвід Литви у впровадженні послуг у сфері ВІЛ
Я. Зинкевичютей, Віце-міністр охорони здоров’я Литви;
Медичний startup - від ідеї до реалізації. Перспективи розвитку мережі клінік заснованих пацієнтами в рамках державно
приватного партнерства
Д. Шерембей /М. Демченко, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
Ефективні моделі надання послуг з ВІЛ, засновані на оцінці якості
Я. Лопатіна, Представництво Фундації АНТИСНІД США в Україні (AHF);
Колаборатив з покращення якості ВІЛ-послуг у восьми регіонах України
Р. Йорік, Проект USAID RESPOND.

Модель інтегрованої допомоги особам з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ
О. Соляник, БО “Світло надії”

11.3013.00

Сесія №5. Реалізація програм протидії епідемії ВІЛ-інфекції в зоні АТО та на непідконтрольній території
Фасилітатори:
Т. Тарасова, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні;
В. Рачинська, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».
Організація забезпечення безперервності лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів у непідконтрольних Уряду України регіонах
Донецької та Луганської областей. Досвід проекту фінансованого Глобальним Фондом, що виконується ЮНІСЕФ в Україні
Р. Малюта, Т. Тарасова, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні;
Доступ до лікування та діагностики в закладах пенітенціарної системи на територіях, тимчасово непідконтрольних
Українській владі
В. Рачинська, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
Особливості та результати реалізації проекту профілактики інфікування ВІЛ серед уразливих груп в зоні АТО
М. Карелін, БФ «Наша допомога»;
Відновлення роботи Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДу на території підконтрольній
Уряду України та подальше планування діяльності в умовах збройного конфлікту
Ю. Трощій, Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом;
Забезпечення соціальної допомоги ВПО у м. Краматорськ, в тому числі для представників ГПР
Н. Безелева , БО "Клуб "Світанок";
Порівняння особливостей організації доступу до медико-соціальних послуг для ЛЖВ на контрольованих,
неконтрольованих територіях та в «сірій» зоні Луганської області
І. Скуматов, БО «Луганське обласне відділення БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

11:30 - 13:00

Сесія №6. Участь уразливих груп в боротьбі з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом в Україні. 15 років по тому
Фасилітатори:
А. Чернишев, ГО «Гей-альянс»;
Н. Ісаєва, ВБО “Лєгалайф-Україна”.
Забезпечення участі у складі Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу представників
найбільш уразливих до ВІЛ/ТБ спільнот
А. Чернишев, ГО «Гей-альянс»;
Актуальна ситуація з залученням представників ключових уразливих груп до роботи обласних координаційних рад з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
А. Басенко, ЄСЛУН, ВБО «АСТАУ»;
Зменшення рівня стигми та дискримінації СІН, ЧСЧ, секс-працівників та ЛЖВ з боку медичних працівників в Києві: робота з
підвищення рівня толерантності
Н. Міхіна, ГО «Клуб Еней»;
Важливість значимої участі спільнот ключових груп населення в реалізації комплексних програм з профілактики ВІЛінфекції в Україні. Розширення можливостей КГН
Н. Ісаєва, ВБО “Лєгалайф-Україна”;
Трансгендери та національна відповідь на епідемію ВІЛ-інфекції в Україні
І. Медвідь, HPLGBT.

13:00 – 14:00
14.00-15.30

Обід
Сесія №7. Лікування як профілактика
Фасилітатори:
Л. Гетьман, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;
С. Антоняк, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л. В. Громашевського
АРТ в Україні: історія успіху, погляд у майбутнє
Л. Гетьман, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;

Досвід лікування хронічного гепатиту С у пацієнтів – представників вразливих груп
С. Антоняк, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л. В. Громашевського;
Впровадження сучасних підходів до лікування вірусного гепатиту С серед представників груп найвищого ризику із ВІЛпозитивним статусом
О. Бургай, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
Розширення доступу до лікування гепатиту С: ефективність використання коштів, адвокація розширення генеричної
конкуренції
М. Трофименко, БО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ»;
Інноваційні підходи до профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини
В. Марциновська, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”; Н. Жилка, Національна медична академія
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
Вплив ЗПТ на вірусологічну ефективність АРТ у хворих з ВІЛ-інфекцією та залежністю від опіоїдів
В. Казека, Д. Живиця, Запорізька медична академія післядипломної освіти;
14.00-15.30

Сесія №8. Нова парадигма профілактики для Fast Track
Фасилітатори:
В. Ісаков, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
Р. Йорік, Проект USAID RESPOND.
Вплив програм профілактичних інтервенцій на зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію серед СІН
О. Варецька, МБФ “Альянс Громадського здоров’я”;
Ключові результати діяльності з профілактики передачі ВІЛ серед СІН Харківської області
О. Овчиннікова, БФ «Парус»;
Превентивні інструменти для загального населення в профілактиці ВІЛ- інфекції
Т. Хімченко, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ);
Готовність до ПреКП серед лікарів сайтів АРТ та ЧСЧ в Україні: Результати формативного дослідження

Р. Йорік, Проект USAID RESPOND;
Оцінка професійного ризику інфікування гемотрансмісивними інфекціями та рівня знань щодо постконтактної
профілактики серед медичних працівників
С. Рябоконь, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;
Ґендерно-чутливі послуги як дієвий механізм досягнення мети 90-90-90
М. Варбан, МБФ “Альянс Громадського здоров’я”.
14.00-15.30

Сесія № 9. Стратегія тестування на ВІЛ та зв'язок з послугами лікування
Фасилітатори:
П. Смирнов, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
Ю. Квасневська, Представництво Фундації АНТИСНІД США в Україні (AHF);
Асистоване тестування, оптимізація виявлення ВІЛ та кейс менеджмент в програмах для споживачів ін'єкційних
наркотиків
П. Смирнов, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
Самотестування на ВІЛ - переваги, суміжні питання, можливі застереження
М. Азарскова, Центри контролю та профілактики захворювань США ;
Результати аналізу витратної ефективності тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидких тестів
В. Галайда, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії»;
Широкий доступ до тестування на ВІЛ швидкими тестами у ЗОЗ та на рівні спільнот, як ефективні кроки досягнення
першої стратегічної цілі Fast Track
Ю. Квасневська, Представництво Фундації АНТИСНІД США в Україні (AHF);
Інтернет аутріч та робота у соціальних мережах - шлях залучення ЧСЧ та їх партнерів до тестування
А. Радецький, ГО “Гей Альянс”;
Інноваційні підходи у залученні пацієнтів до каскаду послуг з тестування та лікування ВІЛ-інфекції: досвід проекту
USAID/RESPECT
Е. Соколюк, БО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ» м. Кривий Ріг;

Послуги з тестування на ВІЛ для статевих партнерів СІН та ЛЖВ
А. Бойко, Проект USAID RESPOND.
15:30 – 16:00
16.00-17.30

Перерва на каву.
Сесія № 10. Стратегічна інформація як інструмент планування ефективної відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції
Фасилітатори:
В. Марциновська, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;
Р. Кульчинська, Центри контролю та профілактики захворювань США;
О. Варецька, МБФ “Альянс громадського здоров’я”.
Оцінка безповоротних соціально-економічних втрат внаслідок передчасної смертності, зумовленої ВІЛ
Н. Рингач, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України;
Тенденції поширення ВІЛ серед груп підвищеного ризику
Я. Сазонова, МБФ “Альянс Громадського здоров’я”;
Підходи та методи до аналізу каскаду лікування серед груп підвищеного ризику
О. Варецька, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
Результати дослідження щодо впровадження поведінкової інтервенції для СІН «Сім кроків». Оцінка економічної
ефективності методом окупності соціальних інвестицій
І. Демченко, А. Фенчак, АЦ “Соціоконсалтинг”;
Тенденції захворюваності на ВІЛ серед ключових груп ризику за даними моніторингу профілактичних програм
К. Думчев, БО “Український інститут політики громадського здоров’я”;
Попередні результати та рекомендації дослідження щодо вивчення шляхів передачі ВІЛ
М. Корнілова, МБФ “Альянс Громадського здоров’я”.

16.00-17.30

Сесія № 11. Соціальний супровід лікування ЛЖВ: нові моделі та підходи. Роль НУО у забезпеченні континууму послуг
Фасилітатори:

О. Газізова, БО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ»;
А. Бойко, Проект USAID RESPOND.
Успішний досвід лікування та соціального супроводу дітей з ВІЛ. Пам'яті Заслуженого лікаря України Світлани Комар
О. Солдатенкова, Центр інфекційних хвороб лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію НДСЛ Охматдит,
Н. Адамець, ГО “Дитинство без СНІДУ”;
Комплексний підхід до надання послуг ЛЖВ на прикладі інтеграції програм в сфері охорони здоров’я та розвитку
економічної самостійності
О. Логінова, Відділення БО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ» в м. Дніпро;
«Кроки до здоров'я»: Залучення ЛЖВ / СІН в систему надання допомоги
О. Овсяннікова, БО “Благодійний фонд ”Все можливо”;
Робота з внутрішньою стигмою у ЛЖВ: досвід проекту USAID/RESPECT
В. Варига, Київське відділення БО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ»;
;
41000 консультацій на рік: ВІЛ-сервіс очима пацієнтів.
Т. Видиборець, БО “Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу”.
16.00-17.30

Сесія №12. Лабораторний супровід діагностики та ефективності лікування ВІЛ-інфекції
Фасилітатори:
І. Андріанова, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;
М. Азарскова, Центри з контролю та профілактики хвороб США.
Стратегія розвитку лабораторної служби в контексті досягнення цілей Fast Track
А. Щербінська, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського;
Логічні моделі в діагностиці та лабораторному супроводі - курс на підвищення ефективності та якості тестування на
ВІЛ
М. Азарскова, Центри з контролю та профілактики хвороб США;

Нові підходи до забезпечення лабораторного моніторингу ефективності лікування ВІЛ - інфекції в умовах розширення
масштабів антиретровірусної терапії
Н. Бабій, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського;
Оцінка індикаторів раннього попередження медикаментозної резистентності ВІЛ в закладах України, що надають
антиретровірусну терапію
М. Люльчук, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського;
Використання портативних СD4-аналізаторів (РІМА) в Україні у рамках програми Глобального фонду
Т. Бухаленкова, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
Розбудова потенціалу регіональних лабораторій задля забезпечення якості тестування на ВІЛ
О. Максименок, І. Гришаєва, О. Кислих, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського.
17.30-18.00

Пленарне засідання. Підведення підсумків дня
Головуючі:
Н. Нізова, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”.
23 Листопада, Середа

08.00-09.00

Тематичне засідання. Молодь та підлітки, пріоритети та виклики відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції.
Фасилітатори:
О. Сакович, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні;
О. Балакірєва, ГО “Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка”.
Оцінка ситуації у країні з метою посилення компонента по роботі з підлітками в рамках національної програми ВІЛ/СНІД
О. Балакірєва, ГО “Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка”, О. Сакович, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в
Україні;
Думки, оцінки та уподобання підлітків щодо консультування і тестування на ВІЛ
К. Нагорняк, Т. Бондар, ГО “Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка”;
Особливості та проблеми медичного та соціального супроводу ВІЛ-інфікованих підлітків в Україні

Г. Кисельова, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
Ризики раннього інфікування ВІЛ серед молодих жінок (на прикладі м.Дніпро)
О. Балакірєва, Д. Павлова, ГО “Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка”;
Зменшення ризику інфікування ВІЛ в середовищі підлітків, що вживають наркотики: можливості НУО та системи
охорони здоров’я України
О. Пурік, МБФ «Альянс громадського здоров'я»
09.00-11.00

Сесія №13. Роль ЗПТ в каскаді ВІЛ-послуг
Фасилітатори:
О. Бургай, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
Т. Гриценко, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”.
Фактори впливу на якість програм ЗПТ
А. Метелюк, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
Моделі стійкості ЗПТ
О. Бургай, В. Коломієць, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
Підходи до розрахунку вартості послуг громадського здоров’я на прикладі програм ЗПТ
М. Дуда, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії»;
Впровадження ЗПТ на базі приватної клініки
К. Ключарьов, БФ “Парус”;
Інтеграція послуг (ЗПТ, АРТ, лікування ТБ), як запорука досягнення цілей 90-90-90
В. Ярий, Київська міська клінічна наркологічна лікарня “Соціотерапія”, О. Леоненко-Бродецька, Одеський міський
протитуберкульозний диспансер, О. Черкасов, Харківський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом;
Перспективи впровадження моделі співфінансування програм ЗПТ з боку пацієнтів за результатами досліджень у 7
регіонах
Л. Хомич, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії».

09.00-11.00

Сесія №14. Доступність лікування та дотримання прав на здоров’я пацієнтів в пенітенціарній системі України
Фасилітатори:
С. Дмитрієв, БО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ»;
Є. Ханюков, Міністерство юстиції України.
Реалізація завдань та заходів гранту Глобального фонду пенітенціарною службою України
Т. Старіченко, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;
Реформування системи охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України
О. Гвоздецька, БО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ», С. Іляшова, Міністерство юстиції України;
Доступність лікування ВІЛ в пенітенціарній системі України – виклики та перспективи
Т. Габорець, Міністерство юстиції України;
Національний превентивний механізм як інструмент моніторингу права на здоров’я ув’язнених – результати та
перспективи
О. Гатіятуллін, Секретаріат Уповноваженого ВР України з прав людини/ БО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ»;
На шляху до пробації. Профілактика ВІЛ-інфекції та інших соціально-небезпечних захворювань серед осіб, покарання яких
не пов'язано з позбавленням волі в кримінально-виконавчій інспекції
А. Басенко, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
Досвід співпраці кримінально-виконавчої інспекції з неурядовими громадськими організаціями при впровадженні програм з
профілактики ВІЛ-інфекції та туберкульозу
Т. Торяник, Управління ДПТС України у Дніпропетровській області.

09.00-11.00

Сесія №15. Інноваційні підходи та технології з оцінки потенціалу та ресурсів закладів охорони здоров'я у сфері ВІЛ/СНІДу
Фасилітатори:
А. Шаповал, Міжнародний центр освіти та підготовки з питань охорони здоров’я (I-TECH) університету штату
Вашингтон;
В. Марциновська, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;

Організація та результати пілотування рамки та інструментів TEFT в Україні як приклад реалізації імплементаційного
дослідження
К. Мур, Міжнародний центр освіти та підготовки з питань охорони здоров’я (I-TECH) університету штату Вашингтон (Сієтл);
Досвід, досягнення та перспективи застосування методики CLASS у проведенні оцінки потенціалу закладів охорони
здоров'я
В. Яцик, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;
Оцінка організаційної спроможності міжрегіональних тренінгових центрів.
М. Рябінчук, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;
Задоволеність клієнтів якістю ВІЛ-послуг, які вони отримали в державних закладах охорони здоров’я та на базі
громадських організацій в Миколаївській, Полтавській та Житомирській областях в 2016 році
А. Латипов, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії»;
Оцінка підходів до визначення шляхів передачі ВІЛ-інфекції як інструмент забезпечення якості епідеміологічного нагляду
за ВІЛ/СНІДом
Ю. Дукач, МБФ “Альянс громадського здоров’я”.
11:00 – 11:30
11.30-13.00

Перерва на каву
Сесія №16. Розвиток кадрового потенціалу для Fast Track
Фасилітатори:
І. Миронюк, Закарпатський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом;
А. Латипов, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії».
Оцінка навантаження на персонал сайтів АРТ як інструмент планування (7 регіонів)
І. Миронюк, Закарпатський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом;
Дистанційне навчання як ефективний підхід в підвищенні кваліфікації медичного персоналу
К. Воронова, ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України”;
Мотиватори та стимули праці медичних працівників, що залучені до надання ВІЛ-послуг в Україні: результати кількісних
та якісних досліджень в 7 регіонах України

А. Латипов, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг в дії»;
Аналіз робочого навантаження та часових затрат медичних працівників на надання послуг з ВІЛ на рівні ПМСД та
спеціалізованих закладів охорони здоров’я в 7 регіонах України в 2016 році
І. Демченко, Н. Булига, АЦ “Соціоконсалтинг”;
Вплив навчання сімейних лікарів на залучення ВІЛ-позитивних пацієнтів до каскаду медичних послуг: результати оцінки
інтервенції проекту USAID|RESPECT
В. Поліщук, БО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ»;
Сучасний стан та розвиток кадрового потенціалу первинної ланки медичної допомоги в подоланні епідемії ВІЛ-інфекції в
Україні
А. Бацюра, Л. Матюха, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.
11.30-13.00

Сесія №17. Бази даних та синтез даних (МІС, STMA, SyrEx)
Фасилітатори:
Т. Салюк, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
А. Кошикова, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».
Стан впровадження медичної інформаційної системи в службі СНІДу
А. Кошикова, БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»;
Електронний інструмент STMA для аналізу ключових епідеміологічних та клінічних індикаторів, що забезпечують
моніторинг послуг від діагностики до якості лікування
Ю. Новак, МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
STMA як інструмент для відстеження прогресу діяльності з покращення якості в рамках стратегії Fast Track
І. Матвійчук, Проект USAID RESPOND;
Моніторинг результатів діяльності сайтів АРТ в контексті стратегії Fast Track
М. Ніколко, Проект USAID RESPOND.

11.30-13.00

Сесія №18. Правові бар’єри щодо забезпечення лікування та профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні. Вплив збройного конфлікту
на Сході України та анексії АР Крим на дотримання прав ЛЖВ та ГПР в Україні

Фасилітатори:
Н. Лук’янова, Програма розвитку ООН;
К. Каланча, Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) в Україні.
Огляд кращих практик у запроваджені лікування ВІЛ/СНІДу у зонах збройного конфлікту у світі
Р. Деубое, Програма розвитку ООН;
Оцінка потенціалу надавачів послуг забезпечити гендерно орієнтовані послуги ВІЛ-позитивним жінкам, зокрема з груп
підвищеного ризику серед внутрішньо переміщених осіб
Т. Бондар, ГО «Український інститут соціальних досліджень ім О. Яременко;
Практика захисту прав та надання гендерно орієнтованих соціальних та юридичних послуг для внутрішньо переміщених
ЛЖВ та ГПР
І. Єлєнєва, Програма розвитку ООН, О. Стрижак, ВБО “Позитивні жінки”;
Успішні правові практики, системні проблеми у питаннях застосування правових норм в сфері лікування та профілактики
ВІЛ/СНІД в Україні
А.Муканова, Програма розвитку ООН;
Дотримання прав та усунення правових бар’єрів у забезпеченні доступу до послуг з профілактики та лікування для
найбільш криміналізованих уразливих категорій населення
П. Скала , МБФ “Альянс громадського здоров’я”;
Забезпечення діяльності програми профілактики ВІЛ-інфекції серед
досягнення, складнощі та виклики
К. Попова, МБФ «Альянс громадського здоров’я».
13:00 – 14:00
14:00-16:00

Обід
Презентація глобального звіту Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу.
Закриття конференції

уразливих груп в анексованому Криму: основні

