
Перші 6 місяців 2020 року були для AHF Ukraine насиченими

 Адаптація до пандемії COVID-19

Програми з профілактики ВІЛ

Майже150 000
презервативів безкоштовно
розповсюджено за перше
півріччя 2020 року

Щодня 100 пацієнтам
допомагали отримувати
препарати АРТ

672 тис. грн AHF Ukraine витратила на засоби індивідуального захисту для медичних
закладів Одеської, Львівської, Київської та Донецької областей:

2 тис.
стерильних
одноразових
халатів

32 тис.
масок

2 тис.
респіраторів

300 л
санітайзеру

30 тис.
пар рукавиць

В AHF Checkpoint Kyiv запустили консультації з хімічних залежностей, під час яких фахівець відповідає на запитання про
подолання залежності, замісної підтримувальної терапії, зменшення шкоди від споживання психоактивних речовин тощо
Майже 900 консультацій провели віддалено в AHF Checkpoints у Києві та Львові, а також Test & Treat клініці в Одесі про
ризики передачі ВІЛ та безпечну сексуальну поведінку

Щоденні консультації щодо
лікування та профілактики
ВІЛ під час пандемії на гарячій
лінії AHF Ukraine

Міжнародний день презерватива 2020

зібрав понад 300 молодих людей
на театральній нелекції «SEX EDUCATION
по-українськи»

Фундація АнтиСНІД-США в Україні



Як ми тестували на ВІЛ
Провели  57 000  тестів на ВІЛ, із них  3 000 осіб дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус 

Програми тестування AHF Ukraine діють у 17 регіонах України: 

Чернігівська

Вінницька

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Київська
м .Київ

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Сумська

Харківська

Херсонська

Тернопільська

З яких причин людям проводили тестування на ВІЛ у закладах, які підтримує AHF Ukraine?

За 6 місяців 2020 року наші клієнти здебільшого – люди від  30 до 49 років

42% 
за ініціативи медичних
працівників 

25% 
мали ризик інфікування внаслідок
незахищених сексуальних контактів

6% 
мали досвід вживання
ін’єкційних наркотиків

6%
мали сексуальні контакти
з ВІЛ-позитивними партнерами

Ми декларуємо, що тестування на ВІЛ
має бути доступним незалежно від:
    віку
    статі
    гендерної ідентифікації
    сексуальної орієнтації
    релігійних переконань
    соціального статусу 
    спроможності сплатити за послугу тощо

Більше 90 виїздів здійснив мобільний пункт тестування AHF Ukraine на аутріч маршрутах у Києві та Київській області

Понад 1 500
представників спільноти ЛГБТК+
дізналися про свій ВІЛ-статус 

Кожен 5-ий віком
від 15 до 29 років

Фундація АнтиСНІД-США в Україні

За підтримки AHF найбільше тестів провели 
у закладах м. Києва, Дніпропетровської та 
Донецької областей



StART клуби
Ми змінили формат роботи – тепер учасники зустрічаються онлайн
Зустрічі проводяться для тих, хто:
    щойно дізнався про свій ВІЛ-статус
    розпочинає АРТ
    повертається до лікування після перерви 
    має сумніви щодо важливості лікування

Реалізація клінічних програм AHF Ukraine 

За перші 6 місяців 2020 року було проведено
11 зустрічей StART клубу
107 учасників із 11 міст України

Партнерства
AHF працює із громадськими організаціями для підтримки людей з ВІЛ:
ГО «Сонячне коло» для забезпечення доступу ВІЛ-позитивних жінок до послуг з діагностики та лікування депресії в Одеській області
53 учасника пройшли навчання з проведення скринінгу на депресію
48 жінок отримали послуги з діагностики (скринінг) депресії та 1 пацієнтка отримала лікування депресії
НГО «Позитивні жінки»  для протидії насильству щодо ВІЛ-позитивних, а також розвитку потенціалу жінок з ВІЛ у Києві
392 учасниці проєкту отримали 2 600 індивідуальних та онлайн-консультацій
Ми щиро вдячні нашим партнерами за те, що разом стоїмо на варті боротьби з епідемією ВІЛ, працюємо для забезпечення потреб
та створенням середовища рівних можливостей людей з ВІЛ-позитивним статусом

Фундація АнтиСНІД-США в Україні

Як пацієнту з ВІЛ отримати безкоштовні 
медичні послуги?
    Звернутися до сайту з отримання ВІЛ-сервісних послуг 
(Кабінет Довіри, Центр СНІДу тощо), які співпрацюють із 
Фундацією АнтиСНІД-США в Україні
    Лікар визнає, які саме послуги/ліки необхідні, та 
звертається до AHF Ukraine із запитом
    AHF визначає, яким чином зможе надати/компенсувати 
ці послуги 

172 тис. грн витратили на препарати для лікування 
опортуністичних інфекцій 
189 тис. грн витратили на дороговартісні обстеження - 
КТ та МРТ

Адвокація
Основний адвокаційний пріоритет AHF Ukraine - втілення людино-центрованого підходу до тестування, лікування,
профілактики та супроводу ВІЛ інфекції.
Ми адвокатуємо зміни до законодавства та нормативно-правової бази в сфері протидії ВІЛ та інфекційних захворювань
для повноцінної реалізації цього підходу, у тому числі:
1. Внесення змін, що врегулюють тестування на ВІЛ працівниками без медичної освіти,
2. Запровадити можливість призначати АРТ сімейними лікарями та приватними надавачами медичної допомоги, 
3. Включення вакцинації проти ВПЛ дівчатам 9-14 років до Національного календаря щеплень, як обов’язкової, зокрема
для дівчат що живуть з ВІЛ
4. Забезпечення державою фінансування ВІЛ послуг на необхідному рівні та гарантій щодо безоплатності послуг для тих,
хто їх потребує
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