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5 травня 2021 року Благодійній організації «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» виповнилось 20 
років! #20роківперемог 

 
Сьогодні БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» нараховує 474 дійсних учасників  та 15 000 
асоційованих учасників  та об'єднує 24 регіональних відділень по всій Україні. Дякуючи 
впертості та креативності, жаги до життя та наполегливості, Організація не просто вижила, 
а стала найбільшою пацієнтською організацією не тільки в Україні, а в усьому регіоні 
Східної Європи та Центральної Азії. Нам довіряють найбільші міжнародні донори — 
Глобальний фонд The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria USAID - US Agency 
for International Development  The U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) 
UNAIDS, та інші.  
 



 
 

 

Ми отримали грантів на суму 7 047 338 120 грн., та здійснили перерахування  субгрантів 
на 1 855 160 982 грн. 

⠀ 
Але за цими грошима стоїть найголовніше — врятовані життя та щасливі людські судьби.  

⠀ 
Держава із антагоніста стала нашим надійним партнером. Досвід боротьби за життя 
дозволив нашим колегам потрапили до органів управління державою та в міжнародні 
організації, в сфери, де раніше не можна було уявити представників спільнот. Зараз ми - 
потужна сила, яка впливає на політику держави в сфері охорони здоров’я, впроваджує 
План Переходу від фінансування донорами до державного фінансування. 
 
502 літаки поспішали до України з різних куточків світу, доставляючи ліки, товари 
медичного призначення, засоби індивідуального захисту та інший вантаж. Було закуплено 
7 229 957 упаковок АРВ-препаратів та 1 754 121 упаковку ліків для лікування 
опортуністичних інфекцій, 49 871 упаковка ліків від туберкульозу. 3 383 845 тестів на ВІЛ, 
було проведено 1 016 000 досліджень на вірусне навантаження та СД4. Разом лише за 
останні десять років ми здійснили закупівель на суму 2 627 027 131 гривень! 

⠀ 
Коли прийшла пандемія COVID-19, саме досвід нашої Організації став у нагоді в боротьбі 
з невидимою загрозою. За підтримки міжнародних партнерів ми допомагаємо державі в 
закупівлі тестів на COVID-19, заходів індивідуального захисту, обладнуємо кислородні 
станції у лікарнях, проводимо інформаційні кампанії з протидії COVID-19 та сприянню 
вакцинування. 

⠀ 

 

У 2021 році нам вдалось досягти наступного: 

1. 15 опорних лікарень, спеціалізованих під COVID-19, були обладнані 
автономними станціями генерації кисню.  
 
Обладнання передбачено для пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. Лікарні були 
оснащенні БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» за підтримки Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID).  З коментарів технічних фахівців відомо, що одна станція може 
виробляти 210 літрів медичного кисню у хвилину. Для пацієнтів — це означає 
безперебійний доступ до життя. Для лікарів — це можливість дбати про людей, а не про 
логістику і закупівлі. Коли епідемію COVID19 буде подолано, обладнання 
використовуватимуть для потреб пацієнтів реанімаційного відділення, інтенсивної 
терапії, операційного блоку, терапевтичного та дитячого відділень. Як 
найбільша пацієнтська спільнота, ми хочемо, аби такі станції мала кожна українська 
лікарня, і вдячні нашим партнерам USAID за гнучкість і можливість направити ресурси 
проекту туди, де допомога пацієнтам потрібна найбільше. 



 
 

 

    
 

2. Розвиток ITC «DATACHECK UKRAINE». 
 

Система ITC «DATACHECK UKRAINE» – 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.  
 
З початку 2021 року по 31 серпня 2021 року: 

32 організація працює в системі. 
944 консультантів. 
В базу введено 52269 клієнтів, яким було надано 509846 послуг. 
 
Перша трійка організацій за кількістю клієнтів: 
Благодійна організація «Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІД» м. Кривий Ріг», к-ть клієнтів - 6759 (кількість послуг 55842) 
Благодійна організація «100 відсотків життя. Київський регіон», к-ть клієнтів -  6685 
(кількість послуг 37033) 
Благодійна організація «Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІД» м. Дніпро», к-ть клієнтів -  4784 (кількість послуг 82011) 
 
Найбільше організацій, які працюють в ITC «DATACHECK UKRAINE» в Донецькій та 
Миколаївській областях: 
Донецьк: 

 Благодійна організація Благодійний фонд “Клуб “Світанок” 
 Громадська організація “Наша допомога” 
 Благодійна організація “Клуб “Майбутнє” 



 
 

 

 Благодійна організація “Благодійний фонд “Український ресурсний центр” 

Миколаїв: 

 ГО «Асоціація ЛГБТ «ЛІГА» (м. Миколаїв) 

 Громадська організація «Молодіжний рух „Пенітенціарна ініціатива” 

 Всеукраїнська благодійна організація "Час життя плюс" 

Послуги надавалися в рамках 7 проектів.  

Більшу половину всіх клієнтів (52,64%) становлять клієнти в проекті Механізм реагування 
Глобального фонду на COVID-19. 

78,68% всіх послуг ITC «DATACHECK UKRAINE» Прискорення прогресу у зменшенні тягаря 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні через створення загального доступу до своєчасної 
та якісної діагностики та лікування туберкульозу і його резистентних форм, розширення 
доказової профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції» 

Більша частина наданих послуг було підтверджено клієнтами (62,5%) через СМС-
повідомлення. 

В ITC «DATACHECK UKRAINE» запрацював модуль Human Rights! 

Основними перевагами системи є безпека збору, обробки та зберігання сенситивних 
даних (підтверджено сертифікатами КСЗІ), доступність сервісу 24/7, можливість 
звернення як самостійно так і через надавачів послуг, інтеграція у сервіси профілактики, 
програми лікування, догляду і підтримки. Але головне — реалізація принципу 
параюридичної допомоги: постраждала людина обирає вразливу групу та область, в якій 
проживає, система автоматично переадресовує даний кейс до параюриста відповідної 
спільноти та регіону. Параюрист приймає звернення та надає параюридичну допомогу, у 
разі, якщо дане питання потребує залучення юриста — параюрист співпрацює з ним.  

Координація надання параюридичної допомоги в Україні реалізована через 
Національний Параюридичний Хаб (ГО “Альянс. Глобал”). Параюридична мережа 
займається наданням оперативної фахової правової оцінки факту порушення прав, 
консультуванням з приводу наявних рішень для відновлення порушених прав та з 
приводу подальших дій, які можливі для їх відновлення.  
 

 



 
 

 

 

 

3.  АКЦІЇ «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ», щоб 100% пацієнтів мали 100% доступа до 
лікування. 

 
15 травня 2021 року БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» разом з партнерами та пацієнтами з ВІЛ 
провели традиційну акцію у Всесвітній день пам’яті жертв СНІДу біля меморіалу "Червона 
Стрічка” в Києві.  

150 тисяч пацієнтів з ВІЛ/СНІД, туберкульозом, гепатитом вдалось врятувати за останні 20 
років  епідемії ВІЛ\СНІД в Україні завдяки доступу до безперебійного лікування, АРВ-
терапії. В той час, як від СНІДу з 1987 по 2020 померло 53547 людей, саме на статистиці 
живих, а не померлих ми хотіли наголосити. За двадцять років боротьби з епідемією ВІЛ, 
Україна зробила значні кроки для захисту і підтримки ВІЛ-позитивних пацієнтів: доступні 
ліки та послуги дозволяють людям з ВІЛ прожити повноцінне життя на 100%. У часи 
подвійної епідемії (ВІЛ та COVID-19) БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ»  закликала всіх партнерів 
разом зберегти досягнення та послуги для ЛЖВ-спільноти 

 



 
 

 

  

 

  

 

17 травня біля Верховної ради України відбулась акція протесту “Степанов має піти”.  Це 
була особлива акція, адже замість 47 тисяч людей, які мали вийти під стіни парламенту, 
була лише порожня площа та 47 тисяч чорних стрічок на асфальті. “46 987 – скільки людей 
померло від COVID-19 за рік в Україні. Уявіть, ви приходите у місто, а воно вимерло і там 
нікого немає. 46 987 – це надзвичайно велика кількість людей, яка дорівнює населенню 
цілого міста такого як Ірпінь чи Білгород-Дністровський. Чорні стрічки на асфальті 
символізують людей, які померли через міністра Степанова. Для людей не було місця у 
лікарнях, не вистачало кисню та не було як вакцинуватись саме через неефективність 
міністра охорони здоров’я Степанова. Але саме в той час ми чули про непрозорі та 
неефективні медичні закупівлі. Україна протягом останнього часу незмінно займала перші 
місця в рейтингу за кількістю смертей від COVID-19 та останні місця за темпами вакцинації 
у Європі. Вакцинація відбувалась надзвичайно повільно, вакцин недостатньо, а сам 
процес щеплення був хаотичним. Хоча саме це є найефективнішим засобом, щоб 
запобігти смертям від коронавірусу. Пацієнтські організації вимагали від Верховної Ради 
негайно включити в порядок денний сесії проєкт постанови про відставку Максима 
Степанова та за результатами розгляду прийняти її. Окрім провалу кампанії боротьби з 



 
 

 

коронавірусом, за рік у міністра Максима Степанова назбиралось багато підстав для 
відставки, що свідчать про його неефективність та недоброчесність. Це його спроби 
зупинити медичну реформу, провал процесу закупівлі ліків у 2020 році. Порушення 
прозорості конкурсів до медичних установ, купівля захисних костюмів для медиків з 
націнкою майже вполовину. Також атака на незалежні ключові інституції у медичній 
сфері: Національну службу здоров’я України, ДП “Медичні закупівлі України”, Центр 
громадського здоров’я. 

 

 

 

У липні разом з Травесті-діва Монро БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» провели інтернет-акцію 

«Коли маски зняті, є PrEPапарат, який захищає від ВІЛ».  
 
Травесті-діва Монро прожила тиждень в масці, щоб закликати до профілактики 
ВІЛ. Співачка розповіла, навіщо влаштувала соціальний експеримент і тиждень провела у 
дзеркальній масці. За словами артистки, метою було показати, що багато українців через 
свою орієнтацію і життєві уподобання змушені вести подвійне життя і приховувати себе 
справжніх. Експеримент травесті-діви викликав великий резонанс в соцмережах. Безліч 
людей на сторінці Монро зізнавалися у своїх перевагах, свою орієнтацію і свої страхи. 
Свобода кожного = безпеку кожного. І кожен повинен про це думати.  

 



 
 

 

       

 

4. У 2021 році боротьба щодо врегулювання медичного канабісу в Україні 
триває! 

 
25 січня 2021 року пацієнти, активісти та народні депутати вийшли на мирний пікет «Два 
кроки болю» на підтримку законопроєкту #4553 про регулювання медичного канабісу. 
Пацієнти вийшли під стіни погоджувальної ради Верховної ради України (ВРУ) з однією 
вимогою— внести документ #4553 у порядок денний ВРУ. Законопроєкт #4553 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в 
медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості» надважливий для 
пацієнтів, адже він регулює використання та виробництво медичного канабісу в Україні. У 
документі запропоновано внести зміни в ряд законів, які дозволять законно 
використовувати канабіс у медичній практиці, науково-технічній діяльності й 
промисловості. Ми принесли депутатам «килим болю» — символ, до якого можна 
доторкнутися і відчути весь нестерпний біль, яку відчувають більше двох мільйонів 
пацієнтів щодня не отримуючи ефективного знеболювання.  

 

 



 
 

 

2 червня 2021 року, біля Верховної Ради народні депутати фракцій «Голос», «Слуга 
народу», «Європейська Солідарність» презентували спільний законопроєкт про 
медичний канабіс, який спростить доступ тисяч тяжкохворих пацієнтів до ліків. 
Законопроєкт №5596 є спільним документом, над яким працювали представники кількох 
політичних партій, зокрема «Голосу» та «Слуг народу», провідні юристи, які врахували 
міжнародний досвід, а також активісти та представники пацієнтських організацій. 
Депутати працювали над ним кілька місяців в комітеті, залучаючи профільні міністерства, 
зокрема МОЗ та МВС. 

 

                    

 

13 липня 2021 важкохворі пацієнти та небайдужі активісти вийшли до Верховної Ради на 
акцію протесту “Зупиніть наш біль: зараз у нас є лише “Потерпін”. Це символічні “ліки”, 
якими депутати годують важкохворих, кажучи їм потерпіти їхній нестерпний біль, їхні 
судоми та нудоту. Адже депутати досі не легалізували медичний канабіс, який допоміг би 
полегшити страждання цим людям. Головна вимога — якнайшвидше проголосувати за 
“Закон для Софійки” — законопроєкт №5596 про легалізацію медичного канабісу. 

 



 
 

 

22 липня 2021 року пацієнти зібралися біля офісу ВО “Батьківщина”, щоб запросити Юлію 
Володимирівну, а також депутатів, які виступали проти легалізації ліків на основі 
медканабісу, разом провести відпустку. Пацієнти вручили Юлії Тимошенко іменну 
путівку  “All inclusive болю”.  Програма путівки описує, що відчувають пацієнти, яких 
залишили без медпрепаратів, у той час, поки депутати відпочивають на канікулах. З 
“розважальної програми” у пацієнтів — напади епілепсії, які тривають годинами, 
безсоння, постійна нудота та біль. 
 

          

 

5. Доступ спільнот до послуг з догляду та лікування ВІЛ здійснюється через 
сучасні інформаційні системи та кращий зв’язок із послугами. 

●       Медичну автоматизовану інформаційну систему «ВІЛ-інфекція в Україні» (надалі - 
МІС «ВІЛ») передано Центру громадського здоров’я України. 

➔ МІС «ВІЛ» призначена для створення єдиного сховища даних рутинного 

епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом та даних медичного 
спостереження за пацієнтами з ВІЛ-інфекцією 

➔ МІС «ВІЛ» передбачає оптимізацію процесів моніторингу та оцінки, планування 

закупівель, обліку та контролю медичних препаратів і виробів медичного 
призначення 

●       Мобільний додаток для пацієнтів «100% Life» інтегровано з МІС «ВІЛ»: 

➔       Це дозволило забезпечити взаємозв'язок між пацієнтами і медичними 

установами шляхом електронного запису на прийом (е-реєстратура) в умовах 
пандемії COVID-19 



 
 

 

●  Функціонал МІС «ВІЛ» доповнено новими модулями «Замісна підтримувальна терапія» 
(ЗПТ) та «Туберкульоз» (ТБ). Триває процес передачі національному стейкхолдеру МІС 
«ВІЛ» 

●  Розроблено протокол та налагоджено обмін інформацією між МІС «ВІЛ» та 
центральною базою даних екосистеми еHealth 

●    Розпочато розгортання Лабораторної інформаційної менеджмент системи (ЛІМС) в 4 
лабораторіях ЦГЗ та клініко-діагностичній лабораторії Київського міського центру СНІДу 
при КМКЛ №5 

● Закуплено додаткове комп’ютерне та мережеве обладнання, необхідне для 
підключення аналізаторів та здійснення штрих-кодування біологічного матеріалу, що 
доставляється в лабораторії 

●       У референс-лабораторії досліджень СНІДу Центру громадського здоров’я та клініко-
діагностичній лабораторії при КМКЛ №5 проведено навчання користувачів та 
встановлено промислову версію програмного забезпечення, до системи підключено 
лабораторні аналізатори 

●     У референс-лабораторіях ЦГЗ з мікробіологічних та паразитологічних досліджень та 
досліджень на особливо небезпечні патогени ведеться налаштування системи та 
адаптація до особливостей роботи пілотних об’єктів 

Тестування на ВІЛ 

6 регіонів: Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Кіровоградська, Миколаївська та 
Полтавська області. 

103 медичних заклади. 

33 999 людини протестовано на ВІЛ. 

861 нововиявлені пацієнти з ВІЛ: 

=>   838 пацієнтів поставлено на диспансерний облік   

=> 728 пацієнтів розпочали прийом АРТ 

 

 Оцінка якості даних МІС «ВІЛ» 

 Проводиться шляхом порівняння МІС «ВІЛ» та картки пацієнта за допомогою 
спеціального інструменту застосуванням рандомної вибірки карток 

 14 консультантів протягом року в 12 регіонах PEPFAR  

 278 перевірок у 234 закладах: 70 — первинних, 174 — вторинних, 33 — третинних, 
1 — четвертинна 



 
 

 

 Перевірено близько 180 00 амбулаторних карток на відповідність даних 

 За 2020 рік оцінка якості даних в цих регіонах склала 96,5%.  
 

6. У 2021 ми продовжуємо реагувати на виклики COVID-19, та робимо все, 
щоб пацієнти мали 100% доступ до лікування! 
 
Доставка АРТ для ВІЛ-позитивних пацієнтів різними способами: поштою, через 
соціальних працівників додому, ін. 

 Індивідуальний захист для соціальних працівників 

 Адаптація підходів до тестування та соціального супроводу в умовах 
карантинних обмежень 

 Медична та соціальна підтримки вдома (лікар, соціальний працівник, консультації 
психолога; рутинна діагностика ВІЛ; тестування на COVID-19) 
 Консультації клієнтів (у тому числі засуджених та ув'язнених) онлайн, телефоном,   
Viber-консультації з різних аспектів лікування та психологічної підтримки 
 Промотування розповсюдження оральних тестів через сайт prozdorovia.in.ua для   
самостійного тестування вдома 
 Використання системи МІС «ВІЛ» для планування візитів ВІЛ-позитивних пацієнтів 
до лікарів-інфекціоністів за потреби. Використання додатку «100% Life» як каналу 
комунікації з пацієнтами для розповсюдження актуальної інформації про COVID-19 
 Доставка мотиваційних комплектів (харчових, гігієнічних) для засуджених та 
ув’язнених 
 Транспортування біологічних матеріалів із місць позбавлення волі до лабораторій 
МОЗ та інших установ виконання покарань у регіоні 
 

7. Нові ініціативи 
 

 Організація тестування на COVID-19 на перетині лінії розмежування в деяких 
районах Донецької та Луганської областей 
 Закупівля медичного обладнання для відповіді на COVID-19 на запит держави: 
аналізатори газів крові, обладнання для лабораторій, кисневі станції, інше 
 Інформаційні матеріали про COVID-19 для пацієнтів із ВІЛ, туберкульозом та 
населення загалом 

 Екстрена закупівля АРВ-препаратів для недопущення переривання лікування ВІЛ 
в Україні 

 



 
 

 

8. Підтримка електронної системи охорони здоров’я eHealth 
 
Триває реформа системи фінансування охорони здоров’я на всіх рівнях надання медичної 
допомоги: первинному, вторинному та третинному.  

У системі eHealth: 

o 31 850 000 пацієнтів зареєстровано в eHealth. 
o 24 500 лікарів первинної ланки медичної допомоги. 
o Понад 10 000 місць надання ПМД зареєстровано у системі. 
o 1 216 аптечних закладів у програмі реімбурсації «Доступні ліки» 
o 10 782 місця відпуску ЛЗ за рецептами. 
o Понад 381 026 000 медичних записів було створено у системі станом на серпень 2021 

року. 
o Майже 9 млн записів про вакцинацію, внесених у систему. 
o З них 4,90 млн – записів про вакцинацію від КОВІД19 (станом на кінець серпня 2021 

р.). 
Розширюється центральна база даних системи електронного здоров’я: 

 Розширюється централізована база медичних даних про вакцинацію у зв’язку к 
епідемією КОВІД19, проведена робота з впровадження КОВІД-сертифікатів версії 1.0, й 
триває робота над удосконалленям даного функціоналу – версією 2.0. 

➔   Інформація про імунізацію буде зберігатися у форматі, зручному як для лікаря, 

так і для пацієнта, з дотриманням міжнародних стандартів зберігання таких даних 

 Розпочато роботу над модулем «Інформаційна система управління логістикою» 
(LMIS) 

➔ Модуль використовуватиметься для відстеження логістики лікарських засобів 

та предметів медичного призначення 

 

За підтримки Глобального фонду у співпраці з ДП «Електронне здоров'я», МОЗ та 
дирекцією МОЗ з питань охорони здоров'я у 2021 році розроблено технічну 
документацію, у т. ч. Технічне завдання для LMIS, а також розширення функціональності 
електронних рецептів для призначення ліків пацієнтам.  

 

9.  Медичні центри здоров’я та реабілітації «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» 
 
Медичний центр в м. Київ 

 Кількість пацієнтів – 13 029 



 
 

 

 Підписано декларацій з лікарями первинної ланки – 4 589 

 Нових пацієнтів – 4 854 

 Отримано за послуги – 2 530 000 грн 
у т. ч. від держави кошти в рамках медичної реформи – 823 000 грн 

 Підписано договір з НСЗУ 01.07.2021 щодо Створення Пункт вакцинації від COVID-
19 - на 01.09.2021 вакциновано 5 252 осіб 

 У 2021 році було розширено перелік послуг, які надаються в медичному центрі: 
ортопедія, травматологія, денситометрія, офтальмологія, проктологія. 

 

Медичний центр в м. Полтава 

 Кількість пацієнтів – 2 316 

 Підписано декларацій з лікарями первинної ланки – 809 

 Нових пацієнтів – 560 

 Отримано за послуги – 1 810 000 грн 
у т. ч. від держави кошти в рамках медичної реформи – 343 000 грн 

 У 2021 році було розширено перелік послуг, які надаються в медичному центрі: 
ортопедія, травматологія та денситометрія. 

 

Медичний центр в м. Чернігів 

 Кількість пацієнтів – 2 640 

 Підписано декларацій з лікарями первинної ланки – 590 

 Нових пацієнтів – 1 614 

 Отримано за послуги – 578 300 грн 

 у т. ч. від держави кошти в рамках медичної реформи – 115 800 грн 

 Підписано договір з НСЗУ на видачу АРТ-терапії з 01.04.2021 

 Підписано договір з НСЗУ 01.06.2021 щодо Створення Пункт вакцинації від COVID-
19 – на 01.09.2021 вакциновано 2 100 осіб 

 

Медичний центр в м. Рівне 

 Кількість пацієнтів – 567 

 Підписано декларацій з лікарями первинної ланки – 225 

 Нових пацієнтів – 392 

 Отримано за послуги – 167 000 грн 

 у т. ч. від держави кошти в рамках медичної реформи – 72 300 грн 

 Підписано договір з НСЗУ на видачу АРТ-терапії з 01.04.2021 

 Підписано договір з НСЗУ з 15.04.2021 щодо Створення Пункт вакцинації від 
COVID-19 – на 01.09.2021 вакциновано 200 осіб 



 
 

 

 

Усі чотири медичні центри забезпечено вакцинами, придбаними за рахунок державного 
бюджету, для проведення щеплень відповідно до Національного календаря щеплень. 
Також в наявності є додаткові рекомендовані вакцини для щеплення, що пропонуються 
клієнтам на комерційній основі. 

 

10. Продовжено інформаційну кампанію «Твій сімейний лікар» 
 

Бренд «Твій сімейний лікар»: це довготривала соціальна кампанія на підтримку 
медреформи та інституту сімейного лікаря, яка здатна налагодити комунікацію реформи 
між лікарями, пацієнтами та державою. 

Завдання бренду «Твій сімейний лікар» — повернути сімейних лікарів у лави адвокатів 
реформи, «налагодити стосунки» з ними, взявши на себе частину їхньої роботи у важкий 
для них час змін.  

У 2020-2021 році:   

Збільшено власне ком’юніті лікарів. 

Щотижня у соціальних мережах та месенджерах виходило 5–9 публікацій із актуальними 
новинами та корисною інформацією як для лікарської, так і пацієнтської спільноти. 

Facebook: із 700 до 30 930 підписок 

Viber: з 0 до 7 900+ 

Для стимулювання дружньої та сучасної взаємодії між лікарями та пацієнтами  було 
створено стікерпак.   

Зроблено значущими м’які навички лікарів: 

 Створено карту компетенцій лікаря/ки ПМД — першу в Україні подібну  розробку 
для медичної сфери, що включає інтереси всіх зацікавлених груп, враховує ключові 
глобальні тренди охорони здоров’я та має підтримку МОЗ. 

 Запущено навчальний курс з м’яких навичок (soft-skills) для лікарів та лікарок ПМД  

Запущено прес-офіс та опубліковано більше 25 матеріалів у національних та 
регіональних ЗМІ.  

Розроблено та впроваджено комунікаційні кампанії із загальним охопленням більше 5 
000 000 людей по всій Україні: 



 
 

 

 Серія роликів «Спитай лікаря» з відповідями лікар/-ок на гарячі питання 

 Рекламні кампанії в соцмережах та банерна реклама на релевантних сайтах по всій 
Україні, сумарне охоплення 2-х кампаній — більше 4 000 000 людей 

 Зовнішня реклама: охоплення 4 000 000 людей по всій Україні 

Відповідь на виклики пандемії: 

Не порушуючи карантинних обмежень, створено актуальний контент для телебачення, 
друкованих та онлайн-видань. 

       ●          Запущено рекламну кампанію (зовнішню та онлайн) 

       ●          Розповсюджено статті від лікарів на тему COVID у ЗМІ 

       ●          Знято серію відеовідповідей лікарів на актуальні питання. 

       ●          600+ підписників на Youtube-каналі проєкту 

       ●          Розроблено Covid’ний стікерпак 

 

 

 



 
 

 

    

 

11.  Надаємо комунікаційну підтримку МОЗ, НСЗУ та ЦГЗ під час пандемії 
COVID-19 

Початок пандемії в Україні припав на старт другого етапу медичної реформи, що створило 
складні умови для ефективної комунікації, як процесів, пов’язаних із перебігом COVID-19 
в Україні, так і процесів, що відбуваються на фоні трансформації медичної галузі. 

БО «100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ» за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) через проєкт HealthLink забезпечила підтримку державним агенціям для 
підвищення загальної комунікаційної спроможності НСЗУ, ЦГЗ та МОЗ України. 

 Підтримка соціальних мереж НСЗУ та ЦГЗ Національна служба здоров’я України  

 Створення промо-кампанії через Youtube НСЗУ 

 Створено три анімаційних ролики  

 Технічна модернізація онлайн-платформ НСЗУ та ЦГЗ 
 Оновлення розділу про COVID-19 на сайті НСЗУ 
 SEO-аудит та оптимізація сайтів НСЗУ, ЦГЗ 
 Створення контенту (переклад та адаптація матеріалів про COVID-19, рерайт, 

інфографіки) 
 Оптимізація Youtube НСЗУ та ЦГЗ 
 Серія онлайн-відео «Спитай лікаря» — більше 30 роликів у колаборації із «Твій 

сімейний лікар» 
 Забезпечено щоденний медіамоніторинг для ЦГЗ 

 Стратегічна та експертна підтримка державних установ 

 Розроблено медіапроєкти в партнерстві з НСЗУ 
 



 
 

 

Сніданок з 1+1 

 Спеціальна рубрика 
«ПРО ЗДОРОВ’Я» 

 6 програм із 
хронометражем 3 
хвилини  

 317 879 глядачів 
 434 089 охоплення 

телеефірів та digital-
проявів (на 15.09) 

Радіо НВ  

 Спецпроект «Як 
працює 
медреформа» 

 9 програм  
 447 000 слухачів у 

радіоефірі 
 Більше 400 

000 користувачів у 
Фейсбук  

Ліга.net 

 Спецпроєкт 
«Здоров'я 
української 
медицини: 
Обстеження» 

 8 спеціальних тем 
 Більше 698 836 

читачів  

 

 

 

 

Попереду ще багато справ — корупція в медичній сфері ще не викоренена, медичну 
реформу є куди впроваджувати, є приклади стигми та дискримінації людей, які 

живуть з ВІЛ та туберкульозом. Ще є куди розширювати доступ до лікування та триває 
запекла боротьба за права людини. Але шлях, який вже пройдено, надихає, та дає 

надію, що у нас  попереду щонайменше #20роківперемог! 
 
 

 


	«Коли маски зняті, є PrEPапарат, який захищає від ВІЛ».
	Травесті-діва Монро прожила тиждень в масці, щоб закликати до профілактики ВІЛ. Співачка розповіла, навіщо влаштувала соціальний експеримент і тиждень провела у дзеркальній масці. За словами артистки, метою було показати, що багато українців через сво...

