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2018 рік був дуже насичений. Розпочнемо з того, що у
нас завершився проект “Нова оселя”. Він сприяв
формуванню дружнього середовища для розвитку
дітей в громадах.
Також цього року ми привезли в Україну нові підходи в
рішенні
проблеми
прихильності
до
лікування
туберкульозу. Ми побороли всі бюрократичні
перепони, щоб завезти в країну з Південної Африки
девайси – смарт-бокси evriMED.
Як ми знаємо, в країні епідемія мультирезистентного
туберкульозу і Україна входить в ТОП-30 країн з
поширення цієї хвороби. Тому чинник прихильності до
лікування є важливим в боротьбі українців з
туберкульозом. Загальних зусиль LHSI та партнерів
недостатньо, для того, щоб розвивати лікування
туберкульозу в Україні. Про це теж потрібно
говорити.
Отже, пріоритетною для нас залишається робота в
сфері громадського здоров'я, а саме – боротьба з
туберкульозом, зусилля по розвитку дітей та молоді,
розвиток та доступність послуг в громаді, робота з
різними категоріями вразливих груп людей та людьми,
які мають обмежений доступ до послуг. Працюємо над
створенням сприятливого середовища для розвитку
людей в громаді. Ми відкриті до співпраці.

Директор МГО “Соціальні
ініціативи з охорони праці
та здоров’я”
Єлєнєва Ілона Ігорівна

Проекти 2018 року
Проект: “Прихильність до лікування з
використанням цифрових технологій”
(«Digital Health adherence in Ukraine»)

Проект: “Тобі слід знати про туберкульоз"
(Донецька, Луганська та Харківська область)

Проект: “Нова Оселя: інтеграція та психосоціальна
підтримка внутрішньо переміщених дітей у місті
Києві та Одеській області”

Проект: «Прихильність до лікування з
використанням цифрових технологій»
(«Digital Health adherence in Ukraine»)
Вперше в Україні МГО “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я” запроваджує
новітні цифрові технології, з метою покращення формування прихильності до
лікування пацієнтів з туберкульзом.
Проект буде оцінювати практичні аспекти, вартість та вплив, поєднання цифрового
пристрою моніторингу прийому препаратів та відеоспостереження в режимі
реального часу для більш ефективного консультування 800 пацієнтів з чутливою
формою туберкульозу та 100 пацієнтів з хіміорезістентною формою ТБ у
Миколаївській та Одеській областях.

Мета проекту: покращити прихильність лікування серед хворих на
туберкульоз, шляхом використання смарт-боксів з контролю прийому ліків.

Що зроблено:
- Створено команду
реалізації проекту;
- Відібрано 10 медичних
працівників;
- Виготовлено 1000
смарт-боксів;

- Розмитнено 800
приладів нагадування;
- Створено інформаційні матеріали
по використанню
смарт-боксів, для
лікарів і пацієнтів.

Що ми плануємо зробити:
- Проведести 3
семінари з
медичними
працівниками;

?

- Провести 4
щоквартальні
зустрічі з медичними
працівниками;

- Надати IT допомогу
на місцях роботи;

- Провести операційне
дослідження.

Проект: "Тобі слід знати про туберкульоз"
(Донецька, Луганська та Харківська область)
Потреби людей далеко не завжди відповідають
можливостям держави. І тут допоміжним містком
для тих, у кого виявили симптоми туберкульозу, став
наш проект. За допомогою залучення соціальних
працівників з центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді скоротився час проведення
повноцінної діагностики. Часто це скорочення часу
обстеження ставало ключовим мотиватором на
користь діагностики для людей, зайнятих питаннями
забезпечення виживання своєї сім’ї.

Нашими спеціалістами
було проведено 3
тренінги для соціальних працівників.
52 665 ВПО пройшли
скринінг-тестування на
туберкульоз.

Мета проекту: організація
активного
виявлення
та
діагностики туберкульозу серед
внутрішньо переміщених осіб (далі ВПО) в Луганській, Донецькій та
Харківській області.
Додатковим надбанням цього проекту стала
можливість ВПО отримувати додаткові послуги від
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
адже ці заклади покликані допомагати усім, хто
потрапив у складні життєві обставини. І цей перелік
виходить далеко за межі питань туберкульозу—це і
правова, і психологічна, і гуманітарна підтримка!

У 8953 учасників
скринінг-тестування
було виявлено
небезпечні симптоми.
2291 клієнт
пройшов повне
обстеження на ТБ.

Бар’єри проекту
1. Через острах стигми і дискримінації багато ВПО відмовляються заповнювати
скринінгову анкету. І, через ті ж самі стигму і дискримінацію, частина
проанкетованих проходять скринінг формально, повністю заперечуючи наявність
симптомів. Особливо сильно це проявляється в Донецькій області, у населених
пунктах, наближених до лінії зіткнення. Тут на сотні проанкетованих може не
трапитись жодного, хто б визнав наявність у себе симптомів ТБ.
2. Частина ВПО, у яких виявили туберкульоз, поїхали лікувати його на
непідконтрольні території, адже на час лікування, насамперед амбулаторного,
необхідно знімати житло, а вони не мають на це коштів. Постає питання
комплексної підтримки хворих з боку держави, адже в іншому випадку, ми не
зможемо забезпечити контроль епідемічної ситуації в країні.
3. Якісна та швидка діагностика часто є неможливою через проблеми з
організацією
транспортування
мокротиння,
адже
його
регулярне
транспортування потребує додаткових коштів, яких, зазвичай, у бюджеті
медичного закладу недостатньо.

Проект: «Нова Оселя: інтеграція та психосоціальна
підтримка внутрішньо переміщених дітей у місті
Києві та Одеській області»
Статистика проекту

Проектом охоплено
7717 дітей.

Навчання пройшов
71 фахівець по
роботі з дітьми.

Надано суб-гранти 13 місцевим організаціям
громадянського суспільства (ОГС). У Києві та
Одеській області було створено два центри
(nest center), дружніх до дитини, на базі яких
працівники ОГС надавали психосоціальну
підтримку родинам та дітям з числа ВПО.

Віолетта Пугачова
Секретар
Національної
Організаціі Скаутів
України
Цей проект був важливим не тільки для
дітей, які брали у ньому участь, а і для
працівників педагогічного напрямку. Діти, які
приїздили з окупованих територій, відчували
на собі весь тягар стигми однолітків, а
педагоги не знали, як правильно працювати у
таких умовах. Але завдяки системі знань про
психосоціальну підтримку, які ми опанували
на
тренінгах
проекту,
стигму
і
дискримінацію серед дітей було подолано.
Також хочу висловити свою вдячність
проекту за матеріальну підтримку нашого
табору
та
простору
позашкільного
навчання (Нест-центру), яку нам протягом
всього терміну реалізації проекту надавало
МГО “Соціальні ініціативи з охорони праці та
здоров’я”.

Мета проекту: заохочення та активізація участі організацій громадянського
суспільства у розширенні програм з реабілітації та реінтеграції для забезпечення відновлення та психологічної допомоги для внутрішньо переміщених
дітей і дітей, що постраждали від збройного конфлікту в Україні.
Висловлюю щиру вдячність команді МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці
та здоров`я» за небайдужість до проблеми вимушених переселенців, що має
національний масштаб. Діти є ресурсом майбутнього для будь-якої країни і
Україна не виключення, тому держава має дбати про здоров`я дітей, в тому
числі психологічне, їх добробут, створювати умови для всебічного розвитку.
Працюючи пліч-о-пліч ми навчилися вирішувати специфічні проблеми, пов`язані
з адаптацією вимушених переселенців до нового середовища, конструктивно
розв’язувати конфлікти, долати труднощі. Я дуже радий за можливість взяти участь у реалізації проекту «Нова оселя». Разом ми робимо світ кращим!
Валерій Танцюра
Голова Служби у справах дітей та сім’ї КМДА

Участь організації у інших проектах
49 світова конференція з питань здоров’я легень
В рамках 49-ої міжнародної конференції зі здоров’я легень, яка
проходила з 24 по 27 жовтня 2018 року у м. Гага (Нідерланди) під
девізом “Заявляємо про свої права: соціальні та політичні рішення”
команда МГО “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я”
презентувала скрутне становище, у якому опинились ВПО на Донбасі
та обговорили разом з представником ЦГЗ ті виклики щодо зусиль по
боротьбі з туберкульозом у регіоні, які обумовлені наявним воєнним
конфліктом.

Erasmus+
Участь у проектах Erasmus+ це завжди цікаво і несподівано приємно.
Так сталося і цьогоріч. Молодь з України 2 рази відвідала Італію
завдяки проекту по обміну молоддю. Суб-реціпієнтом виступала
організація “Associazione Artemide”. Тренінг з неформальної освіти
було присвячено проблемам расизму та міграції.
Всі учасники жили разом у будинку, без інтернету та телебачення.
Нас змусили відчути себе біженцями, але ми отримали те чого
біженці не отримують: любов, піклування та прихильність!

Positive women
Восени 2018 року наша організація була залучена до проведення дослідження
“Аналіз становища жінок і дітей, яких торкнулася проблема туберкульозу”,
в рамках гранту Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією. Метою аналізу було визначити, з якими
труднощами стикаються жінки, та зокрема жінки з дітьми, в процесі
лікування туберкульозу, щоб спланувати подальші інтервенції для
подолання виявлених бар’єрів у лікуванні ТБ. Всього у опитуванні взяла
участь 201 респондентка. Перевага надавалася жінкам з дітьми до 18 років.

Зупинимо туберкульоз. Україна
LHSI є членом Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна», створеного на засадах
Глобального Партнерства Стоп ТБ. Зусилля партнерства спрямовані на побудову світу, у
якому люди не помирають від туберкульозу та забезпечення наступним поколінням
життя без туберкульозу. Представник LHSI входить до складу Керівного Комітету
Партнерства.
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