
 

 

 

 
Річний звіт Голови Координаційної Ради  

Благодійної організації “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ”  
Дмитра Шерембея за 2020 рік 

 

           2020 рік був чи не найскладнішим роком з усіх років нашої праці. Пандемія COVID-19 стала 

неочікуваною для нас і для всього світу. Але ми згуртувалися, стали сильнішими, нові челенджі задали 

нам нову планку, а наш досвід боротьби з епідеміями став нам в нагоді. 2020 рік приніс нам багато 

нових перемог та досягнень, саме про це я хочу поділитись з вами у моєму річному звіті. 

 

1. ПЛАН ПЕРЕХОДУ 
 
Досягнення №1: Ефективна адвокація та економія коштів. 
 
 Оптимізація схем лікування ВІЛ 

83 млн грн  
 

 
Економія коштів дербюджету 

 Закупівля на зекономлені гроші державою 
соціальних послуг у недержавних організацій 

 
 
Дякуючи зусиллям експертам БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» в результаті розширення доступу 
до лікування (зокрема, зниження цін на ліки від ВІЛ при закупівлях за гроші держбюджету), ми 
побачили можливість використовувати іх̈ для покриття соціальних послуг людям з ВІЛ. 

⠀ 

У 2019 році в Україні значні кошти були отримані завдяки заощадженням на лікуванні. Cаме ця 
економія надала можливість використовувати гроші для закупівлі соціальних послуг людям із 
ВІЛ. 
 
 
Досягнення №2: Прорив у законодавстві України та закупівля державою соціальних послуг у 
НУО. 
 

92 Тендери через ProZoro 

53 НУО - переможці 

320 млн грн Соцпослуги за державний бюджет у 2020 році 

100% охоплено Потреб в соціальних послугах профілактики та догляду за 
ВІЛ+ 

  
З 1 липня 2019 фінансування послуг з профілактики, догляду та підтримки ВІЛ вже відбувається 
за рахунок державного бюджету. Механізм виділення коштів — закупівля послуг через систему 
електронних іх̈ закупівель ProZorro. 

⠀ 

Такий підхід дозволив створити «вікно можливостей» у перші половині року для формування 
усіх необхідних інструментів на національному рівні для реалізації державного замовлення. 
 



 
 

 

Досягнення №3: Безперервний розвиток фахівцями БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” адвокаційної 
спроможності регіональних НУО. 

 

на 2 884 784 грн 
Профінансовано НУО з регіональних бюджетів на соціальні послуги по догляду та 

підтримці програм по ВІЛ/СНІД, ТБ 
 
 
Стратегічною групою Плану Переходу були розроблені та впроваджені нові механізми, завдяки 
яким неурядові організації вже можуть співпрацювати з місцевими органами самоврядування. 

⠀ 

Це був справжній прорив у законодавстві — вперше державні органи змогли закупити послуги в 
НУО, які є більш досвіченими, а персонал — не байдужий. 
 
Досягнення №4. Збільшення фінансування з місцевих бюджетів програм НУО з ВІЛ/СНІД та 
ТБ. 

2018  17 000 000 грн / 10 областей 

2019 101 000 000 грн / 25 областей 

2020 320 000 000 грн / 25 областей 

 
У 2018 році завершилась дія Загальнодержавної цільовоі ̈ соціальноі ̈ програми протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр. 

⠀ 

Завдяки втіленню національної стратегіі ̈ подолання епідемії, щорічно у рамках Програми на 
реалізацію заходів в середньому витрачалося близько 1,3 млрд. грн. 

⠀ 

Загальний обсяг фінансування за 5 років сягнув 6,6 млрд. грн. Слід зазначити суттєве, майже в 
3,5 рази порівняно з 2014 роком, збільшення витрат на реалізацію регіональних цільових 
програм. Загалом частка витрат з державних джерел (кошти державного бюджету, обласних та 
міських бюджетів) склала 52%. 

⠀ 

Цільові ресурси за час реалізаціі ̈ Програми зросли майже в 6 разів, що дозволило не тільки 
забезпечити безперервність існуючих послуг у сфері ВІЛ/СНІД, але й розширити іх̈ спектр, як на 
базі громадських організацій, так і у закладах системи охорони здоров’я. 
 
Досягнення №5. Каскад медичних послуг у зв’язку з ВІЛ в Україні. 
 

 

Послідовне виконання #ПланПереходу не просто надало можливість прямому зв'язку між 
Урядом та неурядовими організаціями — воно дає надію на найскоріше виконання глобальних 
цілей UNAIDS 90/90/90 по подоланню епідеміі ̈ВІЛ/СНІДУ в Україні. 

⠀           А це вже, в свою чергу — врятовує десятки тисяч життів щороку! 



 
 

 

 

2. ВІДКРИТТЯ МЕДИЧНИХ ПУНКТІВ на КПВВ “Новотроїцьке” та “Щастя” 

 
6 листопада 2020 року на КПВВ “Щастя” Луганської області відкрито сервісний хаб, де функціонує 
кабінет надання медичної допомогита кімната матері та дитини, обладнані БО «100 ВІДСОТКІВ 
Життя». І вже згодом 16 грудня 2020 року в Донецькоій області відкрито другий КПВВ «Новотроїцьке», 
на якому стали доступними медичні послуги для громадян України, які перетинають лінію 
розмежування. 
 
При перетині лінії розмежування людям вже доступна первинна медична допомога, в тому числі 

швидкий тест на ВІЛ та скринінг на туберкульоз, також прямо на КПВВ є змога укласти декларацію із 

сімейним лікарем та отримати призначення згідно програмі медичних гарантій. З наступного року, за 

підтримки The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ми плануємо забезпечити тестування 

на COVID19. 

 
Меморандум про партнерство з Міністерством з питань реінтеграціі ̈тимчасово окупованих територій 
України був підписаний у вересні, і вже до середини грудня відкрито два сучасних сервісних хаби на 
лінії розмежування. Це демонстрація ефективності, коли є мотивована команда людей, які розуміють 
для чого і для кого вони працюють. Ми вдячні Міністерству, що в рекордні терміни маємо 
змогу запустити медичні сервіси для українських пацієнтів, які  не мали доступу до якісних послуг та 
будемо робити все, щоб всі пацієнти мали доступ до якісної медичної допомоги та захисту, незважаючи 
на місце проживання! 
 
 
 

           
 
 
 
 

 

3. МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” 
 
Наразі в Україні фунціонують 4 медичні центри “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ”. У 2020 році на початку червня 
відкрився Медичний центр у Чернігові, а наприкінці жовтня свої двері відчинив Медичний центр у 
Рівному.  

 
В цьому році було внесено багато змін щодо роботи Медичний центрів, а саме: створення системи 
звітності (управлінської та донорської); створення стандартів сервісу та контроль їх якості; 
впровадження оцінки якості персоналу; відбулось проходження акредитації медичних центрів у Києві та 



 
 

 

Полтаві; була здійснена підготовка та відкриті медичні центри в Чернігові та Рівному; здійснена 
підготовка до другої хвилі медреформи та підписання договір з НЦЗУ; було відновлене фінансування 
Глобального Фонду; введення мотиваційної системи для персоналу; відкриття нових напрямків 
діяльності та створення маркетингової стратегії для усіх медичних центрів. 
 

МЦ у Києві: 
 
Напрямки діяльності: 
 

 Сімейна медицина 

 Педіатрія 

 Гінекологія 

 Дерматовенерологія 

 Наркологія 

 Психіатрія 

 Лікування інфекційних захворювань 

 Лабораторна діагностика 

 Денний стаціонар 

 Вакцинація 

 Отоларингологія 

 УЗД 
 

Що плануємо долучити у 2021? 
 

 Ортопедія-травматологія 

 Офтальмологія 

 Проктологія 

 Дитяча гінекологія 

 Ведення клієнтів з ВІЛ за програмою 
медичних гарантій 

 

МЦ у Полтаві: 
 
Напрямки діяльності: 
 

 Сімейна медицина 

 Наркологія 

 Лікування інфекційних захворювань 

 Лабораторна діагностика 

 Денний стаціонар 

 Вакцинація 

 Ведення клієнтів з ВІЛ за 
програмою медичних гарантій 

 

Що плануємо долучити у 2021 році? 
 

 Ортопедія-травматологія 

 Неврологія 
 

МЦ у Чернігові: 
 
           Напрямки діяльності: 
 

 Сімейна медицина 

 Педіатрія 

 Гінекологія (доросла і дитяча) 

 Дерматовенерологія 

 Отоларингологія 

 Ендокринолог 

 Лікування інфекційних 
захворювань 

 Невропатологія 

 Лабораторна діагностика 

 Вакцинація 

 Денний стаціонар 
 

Що плануємо долучити у 2021? 
 

 Ведення клієнтів з ВІЛ за  
програмою медичних гарантій 

 



 
 

 

 
МЦ у Рівному: 
 
Напрямки діяльності: 
 

 Сімейна медицина 

 Педіатрія 

 Лікування інфекційних захворювань 

 Наркологія 

Що плануємо долучити у 2021? 
 

 Ведення клієнтів з ВІЛ за програмою 
медичних гарантій 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

4. SCHOOL OF POWER 
 

Протягом багатьох років ми захищаємо свої права на вулицях, в офісах чиновників і законодавців. Ми 
вирішили, що час взяти нашу долю в свої руки і змінити правила гри. 
У вересні 2020 року ми вперше стали учнями SCHOOL of POWER. Нашими вчителями були чинні 
парламентарі і парламентарії попередніх скликань, члени Кабінету Міністрів, представники вищих 
рівнів судової, виконавчої і законодавчої гілок влади. Ми вивчали архітектуру влади в Україні, 
навчалися взаємодіяти з урядом, впливати на уряд, дізналися з перших рук про процеси 
законотворення і функціонуванні державної системи. Отриманні знання обов’язково допоможуть 
посилити роль спільнот, найбільш уразливих до ВІЛ, в адвокації та подоланні стигми та дискримінації, 
пов'язаних з ВІЛ! Нашими супер лекторами стали: 

⠀ 



 
 

 

 Павло Розенко - віце-прем'єр-міністр України 2016-2019рр. 

 Уляна Супрун - в.о. Міністра охорони здоров'я України 2016-2019 рр. 

 Анастасія Дєєва - заступник Міністра внутрішніх справ України 2016-2017рр. 

 Павло Розенко - Віце-прем'єр-міністр України 2016-2019рр. 

 Олег Петренко - Глава Національної служби здоров’я України 2018-2019рр. 

 Віталій Шабунін - Голова Правління ГО «Центр протідії Корупції» 

 Народепи України: Лада Булах, Олександр Опанасенко, Ганна Гопко та Дмитро Гурін 

 Андрій Боровик - Виконавчий директор ГО «Трансперенсі Інтернешнл» Україна 

 Денис Денисенко - Виконавчий Директор Громадської спілки «Коаліція Реанімаційний Пакет 
Реформ» 
 

23-24 листопада 2020 року відбулась вже друга SCHOOL OF POWER, де протягом двох днів, ми 
говорили про владу, здоровий лобізм та як змінювати країну і ще ефективніше відстоювати права 
пацієнтів. Топові спікери з теми громадського здоров'я, представники Кабінету Міністрів та Верховноі ̈
Ради України, найвідоміші активісти, змінотворці та лідери думок, говорили про державний устрій, 
медичну реформу, жіноче лідерство, адвокаційні лайфхаки та багато іншого. 
 

               

    
 

5. PROZDOROVIA.IN.UA – оральні тести на ВІЛ з доставкою додому 
 

В 2020 році ми запустили сайт prozdorovia.in.ua . Це перший ресурс українською мовою, який об’єднав 

всю ключову інформацію про сексуальне та ментальне здоров’я, такі захворювання як ВІЛ, туберкульоз 

та вірусні гепатити. Тут можна знайти фахові рекомендації для лікарів та поради для пацієнтів як 

зберегти власне здоров’я та здоров’я близьких, перевірити себе за календарем щеплень, та дізнатись 

як убезпечити себе і рідних під час COVID-19. Контент сайту розроблено фахівцями найбільшої 

пацієнтської організації БО “100 ВІДСОТКІВ Життя” спільно з експертами Центру громадського здоров’я 

МОЗ України. 

https://prozdorovia.in.ua/


 
 

 

Відтепер кожен в Україні може замовити безкоштовний оральний тест на ВІЛ,  скориставшись опцією 
“Хочу обстежитись” на сайті prozdorovia.in.ua. Сайт запропонує користувачу пройти анкетування, аби 
дізнатись про власні ризики  інфікування на ВІЛ, та замовити тест додому або ж допоможе знайти 
найближчий пункт тестування у своєму місті. 
  
Оральний тест на ВІЛ — одна з найновіших опцій у діагностиці захворювання. Він дуже простий у 
використанні, а результат можна отримати вже за 20 хвилин. Точність діагностики сягає  99 % за умови 
дотримання інструкції. Замовити такий тест можна з будь-якого регіону України.  
 
 

 

 

 

http://prozdorovia.in.ua/


 
 

 

 

Відгуки отримувачів боксів з оральними тестами на ВІЛ через сайт zdorovia.in.ua 

 



 
 

 

6. Медичний канабіс в Україні 
 

В 2020 році ми не зупинилися і продовжили впроваджувати питання щодо врегулювання медичного 
канабісу в Україні. 20 жовтня 2020 року відбувся пресбрифінг, де представники пацієнтських організацій 
та активісти презентували Законопроект про медичний канабіс. В Україні десятки тисяч дітей з 
епілепсією, мільйони пацієнтів з онкологією, хворобою Паркінсона, псоріазом, ПТСР, депресією, 
паліативних хворих та інших нозологій, які потребують медикаментів на основі медичного канабісу та 
чекають на прийняття законопроекту щодо врегулювання медичного канабісу в Україні, натомість 
держава відкладає прийняття цього законопроекту – в то час, коли українські громадяни змушені 
страждати через нестерпний біль.  
 
У грудні 2020 року, дякуючи народному депутату Ользі Стефанішіній, до Верховної ради був подан 
законопроект про медичний канабіс, який названо ім’ям маленької Софійки. (Софійка — трирічна 
малеча із Києва із епілепсією. Вона страждала від жахливих судом, аж поки іі батьки не замовили із 
США олію на основі канабісу.) 
 
Вже кілька років поспіль ми боремося за законодавче врегулювання медичного канабісу. Ми були вже 
дуже близько, але обставини склалися не на нашу користь. Все ж ми віремо, що 2021 рік стане 
вирішальним роком для всіх пацієнтів, які потребують ліків на основі медичного канабісу та дякуємо 
всім партнерам, народним депутатам, громадським організаціям, активістам, які були з нами всі ці роки 
боротьби та надії.  
 
 
 
 

7. АКЦІЇ “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ”, щоб 100% пацієнтів мали 100% доступа 
до лікування 

 
 
Совок вбиває медреформу 

 

23 липня 2020 під стінами Конституційного Суду України відбулась акція “Совок вбиває медреформу”. 

Пацієнти вийшли на захист своїх конституційних прав на доступну та якісну медицину. 

Конституційний Суд України розглядав подання про конституційність Закону “Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення”, який є законом про медичну реформу. Тобто Суд 

вирішувавав, чи закон про медичні гарантії відповідає Конституції України. Якщо закон визнають 

неконституційним — реформу скасують. Автори подання колишні члени “Партії регіонів”, які постійно 

протистоять якісним змінам в Україні.  

 

Закон про медичну реформу — перший за часи незалежності закон, який реально реформує медичну 

систему. Закон було прийнято 19 жовтня 2017 року. Тоді громадяни отримали те, що записано в 

Конституції — право на доступну та безоплатну медицину, право на життя. Незважаючи на те, що 

процес трансформації медичної системи ще триває, пацієнти вже відчули позитивні результати. 30 

мільйонів українців уклали декларації з сімейним лікарем. З них — 73% задоволені своїм сімейним 

лікарем відповідно до дослідження «Індекс здоров’я» за 2019 рік. Не лише пацієнти відчули позитивні 

зміни, а й лікарі. 



 
 

 

           

 
 
Бюджет Смерті 2021 
 
18 вересня під Верховною Радою України відбулась акція «Бюджет смерті-2021». Пацієнти, батьки 

важкохворих дітей разом зі своїми дітьми, активісти та небайдужі громадяни вийшли з вимогою 

збільшити фінансування медичної сфери до 5% ВВП — до 225 млрд грн. 

Ми закликали не голосувати за бюджет смерті та вимагають від Верховної Ради:  

 додати на програму медичних гарантій 29  млрд грн.  

 збільшити бюджет на закупівлю ліків, що дасть змогу закуповувати новітні препарати за вже 
існуючими програмами — 4,5 млрд грн.  

 почати фінансувати з держбюджету закупівлю ліків за 5 новими програмами — більше 561 млн 
грн. 

Недофінансований бюджет медичної системи перетворюється на катастрофу для тисячі родин 

пацієнтів щороку. Коли держава кидає їх напризволяще і вони приречені виживати: брати кредити, 

позичати кошти, шукати інші способи, щоб отримати дороговартісне лікування. Під час акції пацієнти 

написали та передали народним депутатам список сотень людей, життя яких обірвалось за останніх 

два роки через недофінансованість медичної системи. Вони всі могли б жити, якби держава виділила 

достатньо коштів.  

 

  

 
 



 
 

 

Міністерство лікування асфальтом 
 
30 жовтня під Міністерство охорони здоров'я України відбулась пацієнтська акція “ Міністерство 
лікування асфальтом”. Пацієнти вийшли з вимогою відставки міністра охорони здоров'я Степанова та 
розслідування його недбалості правоохоронними органами. 

⠀ 

Через бездіяльність МОЗ від онкохворих пацієнтів забрали 104,5 млн грн. Кошти, які були виділені для 
ремонту лабораторії Національного інституту раку, перерозподілили  на дороги, шахти та на 
реставрацію навчальних закладів. Попри обіцянку міністра Степанова завершити будівництво 
лабораторіі ̈ у 2020 році, МОЗ навіть не спромоглося вчасно провести необхідні процедури для 
освоєння коштів та проведення ремонту у лабораторіі.̈ 
 

                            
  

 

Обгризена кістка для медиків і пацієнтів: Кабмін, досить зрізати бюджет на медицину 

11 листопада  медики, пацієнти, активісти та небайдужі люди вже вдруге вийшли на мирну акцію 

протесту «Обгризена кістка для медиків і пацієнтів: Кабмін, досить зрізати бюджет на медицину» під 

будівлю Уряду з вимогою збільшити бюджет на охорону здоров’я на 2021 рік. Пацієнтська спільнота на 

небайдужі активісти вийшли на публічну акцію протесту, адже вже бачили як Уряд на чолі з Денисом 

Шмигалем закатує гроші на боротьбу з коронавірусом в асфальт, забирає гроші у онкохворих пацієнтів, 

не підтримує збільшення бюджету на медицину. Для тисячі родин важкохворих пацієнтів, збільшення 

бюджету на закупівлі ліків та медичних виробів — це можливість отримати ліки, а значить жити. 

Медичні препарати коштують дуже дорого, у пацієнтів немає таких грошей. Вони беруть кредити, 

залазять в борги, щоб хоч якось вижити. Не знаходячи кошти, вони помирають. 

 

                  



 
 

 

8. #LiveAIDS — PIANOБОЙ зіграв QUEEN з любов’ю до музичного кумира.         
Онлайн-концерт пам’яті жертв СНІДу. 

 

17 травня — Всесвітній день пам’яті людей, які померли від СНІДу. До цього дня БО “100% Життя” 
ініціювала онлайн концерт пам’яті LIVE AIDS — триб’ют-концерт гурту Queen у виконанні 
PIANOБОЙ.  
 

Онлайн концерт відбувся 17 травня на сторінці БО “100 ВІДСОТКІВ Життя” в Фейсбук. У Всесвітній 

день пам’яті жертв СНІДу, Дмитро Шуров разом із сином Левом та сестрою Ольгою зіграли кавери на 

пісні гурту QUEEN. Назва LIVE AIDS  — це відсилка до Live Aid, благодійного музичного фестиваля в 

Лондоні  у 1985 році, на якому виступив Фреді Меркурі. 

Долучитись до концерту силами онлайну міг кожен бажаючий у будь-якому куточку світу. 
 
Через стільки років ми все ще ведемо нашу боротьбу за життя та проти ВІЛ. Ми впевнені, що 

переможемо, адже вже сьогодні з ВІЛ можна жити повним життям, мати сім’ю, народжувати здорових 

дітей. Існує лікування, яке дозволяє ВАМ, а не захворюванню обирати якість свого життя. Фреді 

Меркьюрі є символом боротьби, він жив на 100%, незважаючи на статус. Цим концертом ми хотіли 

вшанувати пам’ять всіх, кого забрала епідемія та наголосити — від ВІЛ вже можна не вмирати! Ми дуже 

раді і вдячні, що саме Дмитро Шуров та гурт PIANOБОЙ  у цей день виконали пісні Queen, які є 

музикою боротьби для мільйонів людей з ВІЛ по всьому світу! 

 

 

 

9. ITC “DATACHECK UKRAINE” 
 

В 2020 році ми закінчили пілот та розпочали повномасштабне впровадження системи “DATACHECK 

UKRAINE”. До цієї діяльності активно залучились всі регіональні осередки нашої організації. На кінець 

2020 року в системі працює 21 організація, 156 консультантів, в базі введено 2589 клієнтів, яким було 

надано 20375 послуг. 

Ми вважаємо “DATACHECK UKRAINE” важливим інструментом, який забезпечує двосторонню 

комунікацію з нашими клієнтами, отримувачами послуг. Вже сьогодні, використовуючи мобільний 

застосунок, вони можуть побачити надані їм послуги та оцінити якість їх надання. Таким чином, наші 

клієнти є не лише споживачами послуг, а тими особами, що безперервно впливають на покращення 

якості наших продуктів та допомагають нам створювати нові. 

https://www.facebook.com/events/1989208491378757/


 
 

 

В 2020 році було створено нові модулі системи: індексне тестування, аналітика, збір та опрацювання 

скарг щодо порушення прав пацієнтів і ключових груп. Ці важливі доопрацювання не лише дозволяють 

здійснювати якісно новий моніторинг реалізації програм та проєктів, а й збільшили потенціал 

використання системи в Україні. Система “DATACHECK UKRAINE” – це інноваційний програмний 

продукт, який надає засоби обліку консультацій і послуг, а також контролю і підтвердження учасниками 

проведення консультацій або надання послуг.  

Основною характеристикою системи є правильність, достовірність і прозорість отриманих даних за 

результатами впровадження проектів соціального супроводу клієнтів, різних цільових груп. Дані, 

відповідно програмні індикатори - перевірені / верифіковані, що унеможливлює фальсифікацію даних 

програмного моніторингу надання послуг медико-соціального супроводу.  

Цілі ІТС “DATACHECK UKRAINE” 

• Забезпечити достовірність інформації щодо надання послуг; 

• Оперативно на будь-якому рівні отримувати детальну інформацію про всі надані послуги (місце 

надання, методи верифікації і тд); 

• Спрощення системи документообігу шляхом побудови гнучкої звітності за вимогами. 

 

10. Успішні кейси 
 

Зниження ціни на бедаквілін на 30%. 

6 липня 2020 року компанія Johnson & Johnson оголосила про зниження ціни на протитуберкульозний 
препарат бедаквілін майже на 30% – до 1,5 доларів США за один день лікування. Одним з основних 
факторів, що вплинули на зниження ціни була розгорнута в минулому році міжнародною організацією 
«Лікарі без кордонів» серія акцій проти компанії Johnson & Johnson. До акцій приєдналося безліч 
пацієнтських і громадських організацій по всьому світу. 
Активісти БО «100 ВІДСОТКІВ Життя» взяли активну участь в акціях в Україні та за її межами. Разом з 
партнерськими організаціями пікетували представництво офісу компанії Johnson & Johnson в Києві, 
брали участь в акції протесту на 50й Міжнародній конференції по здоров’ю легких в Хайдарабад, Індія 
проти цінової політики Johnson & Johnson, підтримували активності медійно. 
 

                                



 
 

 

100% ЖИТТЯ доставило важливе обладнання для пацієнтів з COVID. 

 

В 2020 році БО “100 ВІДСОТКІВ Життя” обладнала портативними аналізаторами газів крові реанімації 

лікарень, де приймають хворих на COVID-19. Вісімнадцять опорних закладів з 13 областей отримали 

обладнання для оцінки ймовірності розвитку дихальних ускладнень у пацієнтів з коронавірусною 

інфекцією, які знаходяться на апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Поставку було здійснено за 

підтримки проекту USAID HealthLink.  

 

Для лікарень Закарпатської, Київської, Кіровоградскої, Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, 

Львівської, Сумської, Рівненської, Запорізької, Чернігівської, Одеської та Волинської областей 

закуплено та поставлено 19 портативних аналізаторів газів крові, обладнаних тест-картками та 

реагентами для проведення 36 564 тестів. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

НОВІ ІДЕЇ та ЦІЛІ 

 

В 2021 році та в подальших роках, я б хотів зберегти лідерство БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” і 

примножити його, збільшити державне фінансування на закупівлю послуг в неурядового сектора у два 

рази. Спільними зусиллями збільшити донорську підтримку всієї інфраструктури представництв нашої 

Організації, а також довести до логічного завершення реформу охорони здоров'я і домогтися того, щоб 

всіх людей обслуговувала кваліфікована сімейна медицина і кожна ВІЛ-позитивна людина мала свого 

сімейного лікаря. 

 

У 2021 році необхідно домогтися 100% забезпечення послугами та антиретровірусною терапією усіх 
пацієнтів, які цього потребують. Також я планую створити і запустити новий бренд “100% SERVICE", 
який би обслуговував різні нозології і пацієнтів з різними потребами. Адже з нашою армією навчених 
соціальних працівників вищої категорії, з нашими здібностями і можливостями ми можемо бути No1 на 
ринку надання медичних послуг на дому.  
 
Ще одна, але не остання ціль на 2021 рік – це відкрити двері всім представництвам в коридори влади 
на національному та регіональному рівнях для більш ефективного впливу на політику країни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Це був рік викликів та турбулентності, та, між тим, це був ще один рік, який довів: будь-які 
зовнішні чинники не зупиняють нас на нашому шляху боротьби за життя! 
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