
Шерембей Дмитро Олегович                                  

Голова Координаційної Ради БО “100 

ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ” 

 

E-mail: d.sherembey@network.org.ua 

 

Біографія 

Народився у 1977 році. Громадський діяч та захисник прав пацієнтів протягом 

20 років. Я живу з діагнозом ВІЛ-інфекція, хворів і вилікував туберкульоз та гепатит С. 

Хвороби, якими я сам перехворів, стали мотивацією для мене у боротьбі за право пацієнтів 

на лікування у нашій державі. 

Професійна діяльність 

У 2003 році став волонтером у проекті зі зменшення шкоди центру реабілітації 

«Сходи» у м. Чернігів. У тому ж році став співзасновником, а згодом очолив перше 

регіональне представництво Всеукраїнської мережі ЛЖВ. У 2005 році був обраний до 

Координаційної ради Всеукраїнської мережі ЛЖВ і став заступником Голови, а також 

представляв інтереси Мережі ЛЖВ на регіональному, національному та міжнародному 

рівнях. З 2008 року став директором Департаменту комунікації, політики та адвокації 

Всеукраїнської мережі ЛЖВ. 

У 2011 році заснував пацієнтську організацію БФ «Пацієнти України», яка бореться за 

доступ до лікування для пацієнтів з різними захворюваннями: туберкульоз, гепатити, 

онкологія, муковісцидоз, аутизм, фенілкетонурія, легенева гіпертензія, СНІД, діабет та інші. 

З 2012 року є міжнародним консультантом та міжнародним тренером з питань адвокації та 

доступу до лікування Фонду Сороса. 

З 2015 року я є Головою Координаційної ради Благодійної організації «100 ВІДСОТКІВ 

ЖИТТЯ». 

Громадська діяльність 

2010-2014 рр. був членом Координаційної ради при Президенті України з розвитку 

громадянського суспільства. 

У 2014 році, як представник пацієнтів очолив реформування системи охорони здоров’я 

України та увійшов до складу Координаційної ради Стратегічної дорадчої групи з питань 

реформування системи охорони здоров’я в Україні. 

У 2015 році – Член Ради громадського контролю НАБУ першого скликання. 

З 2016 року є членом та заступником голови Національної ради з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%9D%D0%90%D0%91%D0%A3


Відзнаки 

На Міжнародній конференції зі зменшення шкоди в м. Бангкок (квітень 2009) нагороджений 

стипендією Бонні Девлін Меморіал 2009. Стипендія стала 

нагородою за роботу в якості захисника прав людей, які вживають наркотики і не мають 

доступу до лікування. 

У 2011 році був відзначений нагородою на Європейській конференції зі СНІДу за 

неоціненний вклад в боротьбу з епідемією, мужність та наполегливість у відстоюванні 

інтересів ВІЛ-позитивних людей в Україні перед державою. 

Отримав титул "Людина Нового Часу 2017" за прорив в боротьбі з епідеміями ВІЛ і СНІД в 

Україні. 

 

Участь у міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах 

 

-7-ма Конференція Союзу Європейського регіону з ТБ, м. Братислава, Словакія 

- «Боротьба і запобігання корупції у закупівлях медичних препаратів», м. Стамбул, 

Туреччина; 

- «Оптимізація доступу до лікування», м. Бангкок, Таїланд 

- HRC Panel Event on HIV, м. Женева, Швейцарія 

- WorldCAB, м. Найробі, Кенія 

- Регіональна нарада з реалізації інвестиційного підходу при фінансуванні програм з 

ВІЛ/СНІДу в країнах Східної Європи та Центральної Азії, м. Відень, Австрія 

- участь у Нарадах високого рівня засідань ООН, м. Нью-Йорк, США 

- PEPFAR 2018, 2020 Операційне планування країн, Йоханнесбург, ПАР 

- Конференція Fast-Track Cities, Лондон, брав участь у панелях про кращі практики та 

інновації, присвячені прискоренню відповіді на ВІЛ, туберкульоз та ВГС у місті. 

- Участь у щорічних конференціях International AIDS Conference. 

- Досвід публічної діяльності та роботи зі ЗМІ. 

 

 


	Шерембей Дмитро Олегович
	Голова Координаційної Ради БО “100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ”
	Біографія
	Професійна діяльність
	Громадська діяльність
	Відзнаки
	Участь у міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах

