Шерембей Дмитро Олегович
Передвиборча програма
Вже вдруге я висуваю свою кандидатуру на посаду Голови
Координаційної Ради БО “100% Життя”(Мережа ЛЖВ). Я роблю це тому,
що щиро вірю у місію нашої Організації – рятувати Життя – та маю чіткий
план її реалізації. А ще я щиро вірю у те, що не існує жодних причин, які
зупинять мене та нашу Організацію на цьому шляху.
Лише за останні два роки під моїм керівництвом нам вдалося:
- сприяти зростанню державного фінансування програм у сфері ВІЛ
та ТБ – на 130% та 150% відповідно;
- досягти фінансування програм ЗПТ за державний кошт;
- стати надійним партнером держави у проведенні медичної
реформи та задати новий стандарт якості надання послуг ЛЖВ –
відкрито 2 медичних центри “100%Життя” у Києві та Полтаві;
- сприяти розширенню доступу до лікування через зниження вартості
препаратів, та реєстрацію нових сучасних ліків. Наразі в Україні
доступні сучасні препарати для лікування ВІЛ, гепатиту та
туберкульозу, такі як Долутегравір, Софосбувір та Бедаквілін за
безпрецедентно низькою ціною.
- заощадити 1 273 977 140 грн державного бюджету на закупівлях
АРТ завдяки адвокаційним зусиллям (у 2017 році)
- розробити інноваційні технологічні рішення, що захищають здоров’я
та покращують якість життя пацієнтів – E-Health, DataCheck та HIV
Test;
- підтвердити статус основного партнера на рівні глобальних донорів
у подоланні епідемії ВІЛ/СНІДУ: Мережа стала одним з головних
реципієнтів нового раунду Глобального Фонду 2018-2020 рр. та
розпочала п’ятирічний проект USAID:HealthLink, загальною вартістю
22 млн дол.
Сьогодні досвід та експертиза Мережі затребувані не лише в Україні, а й
в усьому регіоні Східної Європи та Центральної Азії. Я знаю, що у нас
достатньо потужності та сил, аби передати наш досвід регіону та досягти
ще більш вражаючих результатів.
Саме тому на найближчих 2 роки я вважаю своїм обов’язком:
1. Забезпечити 100% доступу до лікування для всіх ЛЖВ:

- сприяти
забезпеченню
ЛЖВ
безперервними
курсами
антиретровірусної терапії;
- сприяти підвищенню рівня доступу до ЛЖВ до медичних послуг в
Україні;
- сприяти необхідному обсягу фінансування з державного бюджету
України для медичного забезпечення потреб ЛЖВ;
- забезпечити сталу та ефективну роботу Національної Ради з
питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
- сприяти реалізації державних програм з подолання епідемії
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитів в Україні;
- брати активну участь у виконанні цілей стратегії «90-90-90»;
- забезпечити активну участь неурядового громадського сектору, що
представляє інтереси ЛЖВ, у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу;
- відстоювати права ЛЖВ та їх спільноти на всіх рівнях.
2. Cприяти системному перегляду законодавчого поля, зокрема :
забезпечити модернізацію законодавства у сфері ВІЛ та
всиновлення ВІЛ+
- адвокатувати патентну реформу
- сприяти декриміналізації комерційного сексу та легалізації вживання
медичного канабісу;
3. Забезпечити сталість надання послуг ЛЖВ:
- забезпечити відкритий доступ до препаратів антиретровірусної
терапії на ринку України;
- сприяти забезпеченню сталого фінансування державних програм
щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні як на регіональном, так і на
загальнонаціональному рівні;
- сприяти розробці та запуску спільних проектів із приватним
сектором для забезпечення самоокупності функціонування Мережі;
- забезпечити доступ до лікування ЛЖВ, хворих на туберкульоз;
- забезпечити доступ до лікування ЛЖВ, хворих на вірусні гепатити;
- забезпечити доступ до замісної підтримувальної терапії для ЛЖВ,
які вживають ін’єкційні наркотики та знаходяться в місцях позбавлення
волі.
4. Забезпечити сучасний рівень медичного обслуговування ЛЖВ:
- розвивати та впроваджувати модель надання медичної допомоги на
рівні спільнот за зразком клініки «100% ЖИТТЯ»;
- забезпечити відкриття клінік «100% ЖИТТЯ» в усіх регіонах Україні та
запустити франшизу «100% ЖИТТЯ» у країнах регіону СЄЦА .
5. Сприяти розбудові спроможності регіональних спільнот та
осередків Мережі:

- розвивати та впроваджувати бізнес-підходи у наданні послуг клієнтам та
сприяти переходу ;
- забезпезпечити можливості для професійного розвитку та навчання
співробітників регіональних осередків Мережі через створення
корпоративного університету та запуск менторських програм;.
6. Сприяти сталому фінансуванню державних соціальних програм з
протидії епідемій в Україні, забезпечення прав ЛЖВ через
впровадження Плану Переходу.
7. Сприяти масштабуванню діяльності Мережі на регіон СЄЦА та
досягненню лідерських позицій Мережі у регіоні як основного
провайдера рішень з протидії епідемії ВІЛ/СНІДу та супутніх
інфекцій.
Так, це амбітні цілі, задля досягнення яких нам доведеться виходити із
зони комфорту та працювати на максимальній потужності. Але я не
зупинюсь поки ми не досягнемо 100% успіху, адже ми не можемо
вимірювати Життя людини у 70, 80 або 90 відсотків. Особливо, якщо це
життя наших близьких. Це можуть бути лише 100% життя, заради
досягнення яких я живу і працюю.
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