Комісія з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які
здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

За результатами візитів на місця з метою нагляду до організацій-субгрантерів
ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» та МБФ «Альянс громадського здоров’я»,
що впроваджували проекти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією в 2015-2017 роках Комісія з нагляду рекомендує
надалі:
В програмах профілактики:
 Забезпечити контроль процесу заведення клієнтських профілів в програмах
профілактики з метою мінімізації дублювання клієнтів в програмах;
 Впровадити відвідання без попередження маршрутів\точок надання
профілактичних послуг під час моніторингових візитів до субгрантерів.
 Забезпечити в проектах з профілактики менеджерських контроль роботи
соціальних працівників на маршрутах\точках надання послуг.
 Забезпечити планування роботи на аутріч-маршрутах, що виповідало б
сезонним особливостям роботи та мінімізувало перебування соціальних
працівників на вулиці при мінусових температурах.
 Налагодити процес узгодженого планування з боку субгрантерів потреб у
шприцах у відповідності до особливостей поведінки клієнтів-СІН;
 Забезпечити вчасну закупівлю та постачання тест-систем та шприців для
уникнення перерви в наданні послуг;
 Посилити контроль за інформаційною роботою субгрантерів щодо
розповсюдження шприців із непрозорою канюлею – розробити інформаційні
матеріали для клієнтів, які пояснюють їх застосування у профілактичних
програмах, оскільки клієнти звикли бачити контроль; розробити стандартний
набір мотиваційних меседжів, що мають бути застосовані соціальними
працівниками для просування такого типу шприців.
 Посилити контроль дотримання температурних режимів для зберігання
профілактичних ТМЦ та використання швидких тестів.
 Забезпечити наявність в проектах з профілактики засобів, що дозволяють
витримувати холодовий режим зберігання тест-систем в літній період.
 Забезпечити маркування ТМЦ (де це технічно можливо) для уникання їх
витоку у продаж.
В проектах з догляду і підтримки:
 Забезпечити наявність інформації про графік роботи соціальних працівників,
які здійснюють свою роботу на базі лікувальних закладів – СНІД-центрів,
Кабінетів «Довіра».
 Мінімізувати доставки АРВ препаратів клієнтам не за критеріями, що
погоджені з лікарями, з метою формування прихильності до медичних
послуг та АРТ зокрема. Формалізувати критерії доставки та довести до
відому всіх суб-реципієнтів за напрямком «догляд і підтримка ЛЖВ».
 Вжити заходів щодо підвищення кваліфікації соціальних працівників,
залучених до проектів з догляду і підтримки з питань супроводу лікування
ВІЛ позитивних осіб та формування прихильності до АРТ.
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