Алессандра Тісо, координатор системи Організації
Постійний представник Програми ПРО ООН в Україні.

Об'єднаний Націй,

Я говоритиму від імені усіх агенцій ООН в Україні.
Перший акцент: ми закликаємо Вас підтримати ухвалення Загальнодержавної цільової
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. Це документ, який
розроблявся із залученням багатьох зацікавлених сторін, багатьох учасників і для агенції
ООН велика честь брати участь у цьому обговоренні. Дійсно, прийняття цієї програми
стало б величезним кроком у боротьбі реагуванні на проблему СНІДу. Вона грунтується на
доказовому підході, вона є амбітною, але реалістичною. Ми звертаємось до Уряду
України, до Верховної Ради України з проханням підтримати фінансово цю ініціативу, тому
що лише це дасть можливість адекватно впроваджувати необхідні кроки. Також
ми
наголошуємо на своїй готовності підтримувати роботу із забезпечення сталості заходів і
вже наявних досягнень і після 2016 року, коли закінчитьс або скоротиться фінансування з
боку Глобального фонду і потрібно буде забезпечувати подальшу фінансову
відповідальність і сталість заходів. Не можна ризикувати і переривати надання послуг,
тому ми готові підтримати безпроблемний, безперервний перехід після 2016 року.
Ми також вітаємо Україну з прийняттям Державної програми по боротьбі з гепатитами,
яку ми вважаємо дуже важливим кроком.
Другий акцент стосується лікування хворих: необхідно забезпечити надання сталого,
послідовного і безперервного лікування для всіх ВІЛ-позитивних пацієнтів в Україні. І ООН
закликає Уряд України прийняти нові консолідовані рекомендації ВООЗ щодо
антиретровірусної терапії та понизити поріг щодо доступу пацієнтів до цього лікування.
Що стосується туберкульозу, який є основним вбивцею пацієнтів з ВІЛ у всьому світі, ООН
рекомендує інтегрувати послуги щодо туберкульозу у систему надання послуг для ВІЛпозитивних пацієнтів, і навпаки. І також перейти від лікарняного догляду до догляду на
основі підтримки громад. Це допоможе запобігти поширенню резистентних форм
туберкульозу. Наш принцип: лікувати пацієнта, а не захворювання.
Третій наш акцент стосується забезпечення сталого підходу до профілактичних заходів для
того, щоб зосередитися не лише на лікуванні, а й приділяти увагу профілактичним
заходам.
Також ми хотіли б підкреслити необхідність підсилення роботи з запобігання серед груп
високого ризику. Ми вітаємо проактивний підхід до цієї проблеми, включаючи
впровадження законодавчих стимулів для центральних та регіональних органів влади
щодо їх подальших інвестицій у системи і заходи з запобігання СНІД, а також
використання підходу соціального замовлення як одного з ефективних механізмів
запобігання.

