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Оглядовий інформаційний матеріал
про глобальне керівництво «Реалізація комплексних
програм з питань ВІЛ та ІПСШ з чоловіками,
що мають секс із чоловіками» (MSMIT)
1.

Загальна інформація

MSMIT — глобальне керівництво, повна назва якого —
«Реалізація комплексних програм з питань ВІЛ та ІПСШ з
чоловіками, що мають секс із чоловіками: Практичний
посібник для спільних заходів»1.
Це
новітній
методично-інформаційний
продукт
міжнародного колективу співавторів, створений за сприяння
та під егідою найбільш поважних міжнародних суб’єктів, які
відповідають за епідемічне благополуччя у зв’язку з ВІЛ та
ІПСШ серед ЧСЧ на глобальному рівні.
‘MSMIT’ є абревіатурою, що розшифровується як The MSM
Implementation Toolkit (буквально: Впроваджувальний
інструментарій щодо ЧСЧ).
Рік оприлюднення MSMIT — 2015. Першу оригінальну
публікацію англійською мовою здійснено у Нью-Йорку
(США).
Структури та інституції, причетні до підготовки та видання
MSMIT:
1)

Фонд народонаселення ООН (ФН ООН / UNFPA),

2)

Глобальний Форум з питань ЧСЧ та ВІЛ (MSMGF),

3)

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй
(ПРООН / UNDP),

4)

Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС / UNAIDS),

5)

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ / WHO),

6)

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID),

7)

Надзвичайний план Президента США для надання допомоги у зв’язку зі СНІДом (PEPFAR),

8)

Група Світового банку (World Bank Group),

Обкладинка англ. видання MSMIT
(Нью-Йорк, 2015)

а також
9)

Фонд Білла та Мелінди Ґейтс (Bill & Melinda Gates Foundation).

Під егідою Фонду народонаселення ООН (UNFPA) за сприяння Євразійської коаліції з чоловічого
здоров’я (ЄКОМ) видано переклад MSMIT російською мовою як однією з мов Організації
Об’єднаних Націй та мовою міжнародного спілкування регіону Східної Європи та Центральної Азії
(СЄЦА).
Українського перекладу MSMIT наразі не існує.

Бібліографічне посилання: Реализация комплексных программ по вопросам ВИЧ и ИППП с мужчинами, имеющими секс с
мужчинами : Практическое руководство для совместных мероприятий / Фонд Организации Объединённых Наций в области
народонаселения, Глобальный форум по вопросам МСМ и ВИЧ, Программа развития Организации Объединённых Наций,
Всемирная организация здравоохранения, Агентство США по международному развитию / PEPFAR, Всемирный банк. —
Переведено с англ. на русский и издано при поддержке Евразийской коалиции мужского здоровья. — Нью-Йорк, 2015. —
xxiii+(1)+236 с. — Онлайн: goo.gl/awL5qM (преамбульная страница), goo.gl/TH7w8Z (скачивание). — Пер. назви укр. мовою:
Реалізація комплексних програм з питань ВІЛ та ІПСШ з чоловіками, що мають секс із чоловіками : Практичний посібник
для спільних заходів. [Англ. назва: Implementing Comprehensive HIV and STI Programmes with Men Who Have Sex with Men.
Practical Guidance for Collaborative Interventions.]
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Значення MSMIT для системи глобальних і національних заходів у
відповідь на поширення ВІЛ серед ЧСЧ

Керівництво MSMIT покликане в усіх нюансах та з урахуванням найкращих світових практик
запропонувати комплексний та найбільш прогресивний на цей день підхід до системної
відповіді на поширення ВІЛ та ІПСШ серед ЧСЧ.
У зв’язку з цим MSMIT:
1)

виконує роль найзагальнішого сучасного орієнтиру за всіма аспектами програмних заходів,
спрямованих на ЧСЧ;

2)

органічно пов’язане зі стратегіями та підходами щодо програмної відповіді на поширення ВІЛ
серед ЧСЧ, яких дотримуються ключові глобальні «гравці» — ЮНЕЙДС, ВООЗ, ФН ООН
тощо;

3)

пропонує низку інновацій і успішних практик, які добре зарекомендували себе в різних країнах
світу, але мають бути адаптовані під кожний національний (чи субнаціональний) контекст.

3.

Мета MSMIT і його місце в ширшому глобальному контексті

Мета MSMIT визначається як надання широкому колу сторін,
яких це стосується, практичних рекомендацій з приводу
програм і заходів у відповідь на поширення ВІЛ та ІПСШ
серед ЧСЧ на розвиток та для конкретизації змісту
методичного видання «Зведене керівництво щодо ВІЛінфекції у ключових групах населення: профілактика,
діагностика, лікування та догляд», опублікованого
Всесвітньою організацією охорони здоров’я 2014 року2.
Крім MSMIT, на світовому рівні вже підготовлені та побачили
світ подібні глобальні керівництва, присвячені іншим
ключовим групам, а саме — секс-працівни_цям/кам (SWIT,
2013/2015)3, трансґендерам (TransIT, 2016)4, людям, які
ін’єкційно вживають наркотики (IDUIT, 2017)5.

4.
1.

2.

Ключові підходи, пропоновані MSMIT у
відповідь на епідемію
Модель установлення контролю над епідемією ВІЛ
серед ЧСЧ має відповідати гаслу «Від популяції, яка має
регулярно тестуватися на ВІЛ, — до людей, у яких
стійко пригнічено вірусне навантаження [або:
досягнуто стійку вірусну супресію]».

Обкладинка рос. перекладу видання ВОЗ
«Зведене керівництво щодо ВІЛ-інфекції у
ключових групах населення […]» (2014)

Соціально активна гей-спільнота, яка репрезентує поведінкову групу ЧСЧ, має відігравати
центральну роль у розробці та реалізації програм із профілактики, лікування, догляду та
підтримки у зв’язку з ВІЛ для ЧСЧ.

Бібліографічне посилання: Сводное руководство по ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения: профилактика,
диагностика, лечение и уход / Всемирная организация здравоохранения [www.who.int]. — Июль 2014. — [186 с.] — Онлайн:
goo.gl/BmxFyD (преамбульна сторінка), goo.gl/h8Z7Rt (завантаження). — [Англ. назва керівництва: Consolidated guidelines on
HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations.]
3
Бібліографічне посилання: Реализация комплексных программ по профилактике ВИЧ/ИППП среди секс-работников :
Практические подходы на основе совместных мероприятий [SWIT] / Всемирная организация здравоохранения [www.who.int],
Фонд ООН в области народонаселения, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД, Глобальная сеть проектов по секс
работе [sic!], Всемирный банк. — Женева, ВОЗ, 2013. — [192 с.] — Онлайн (електронна версія 2015 р.): goo.gl/xv8bqZ
(преамбульна сторінка), goo.gl/cjz41a (завантаження).
4
Бібліографічне посилання: Implementing Comprehensive HIV and STI Programmes with Transgender People : Practical Guidance
for Collaborative Interventions [TransIT] [укр. переклад назви: Здійснення комплексних програм із ВІЛ-інфекції та ІПСШ серед
трансгендерних людей : Практичний посібник для спільних заходів] / UNDP, IRGT: A Global Network of Transgender Women and
HIV, UNFPA, UCSF Center of Excellence for Transgender Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, WHO, UNAIDS,
USAID. — New York, United Nations Development Programme, 2016. — [208 p.] — Online: goo.gl/RjBMRB (преамбульна сторінка),
goo.gl/QBaz6V (завантаження).
5
Бібліографічне посилання: Implementing Comprehensive HIV and HCV Programmes with People who Inject Drugs: practical
guidance for collaborative interventions [IDUIT = Inject Drugs Users Implementation Toolkit] [укр. переклад назви: Реалізація
комплексних програм щодо ВІЛ і вірусу гепатиту C з людьми, які ін’єкційно вводять наркотики : Практичне керівництво для
спільних утручань] / UNODC, International Network of People Who Use Drugs (INPUD), UNAIDS, UNDP, UNFPA, WHO, USAID,
PEPFAR. – Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2017. – [162 p.] – Online: goo.gl/J3dvQ7 (режим завантаження).
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Умовою найбільш ефективного впровадження програм і заходів у зв’язку з ВІЛ та ІПСШ,
спрямованих на ЧСЧ, є системне та рівноправне партнерство між такими секторами і
«гравцями», як:


власне, гей-спільнота,



громадський актив у сфері адвокації,



суб’єкти, що постачають послуги,



дослідницькі суб’єкти,



суб’єкти владних повноважень,



неурядові організації,



міжурядові організації системи ООН,



агенції та проекти міжнародної ресурсної та технічної допомоги.

Відповідь на поширення ВІЛ та ІПСШ серед ЧСЧ повинна:


максимально базуватися на дотриманні прав і свобод людини,



передбачати максимально можливий у контексті кожної країни захист від дискримінації.

Конкретні сфері, щодо яких MSMIT пропонує ґрунтовні рекомендації

Сфери, щодо яких MSMIT пропонує ґрунтовні рекомендації (перелік відповідає структурі керівництва):
1.

Розширення прав та можливостей спільноти (англ. empowerment), зокрема, мобілізація
спільноти та структурні інтервенції.

2.

Подолання насильства.

3.

Кондоми та лубриканти.

4.

Послуги в галузі охорони здоров’я, зокрема, континуум профілактики, лікування та догляду.

5.

Інформаційні та комунікаційні технології.

6.

Управління програмами, зокрема, запуск, адміністрування, моніторинг і розширення програм.

6.

Суб’єкти, які ініціювали та забезпечують упровадження MSMIT в Україні.
Адаптація MSMIT до регіонального і національного контексту

Ініціатори:
1)

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН / UNDP),

2)

Фонд народонаселення ООН (ФН ООН / UNFPA).

Провідний суб’єкт упровадження:


Громадська організація «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ».

Експертний супровід та адаптація до українського контексту:


Експертна група з питань здоров’я й прав геїв та інших ЧСЧ в Україні (ЕГЗП-Україна).

Ресурсне та технічне сприяння:
1)

Глобальний форум з питань ЧСЧ та ВІЛ / The Global Forum on MSM & HIV (MSMGF),

2)

Євразійська коаліція з чоловічого здоров’я (ЄКОМ).

Адаптація MSMIT для регіону Східної Європи та, зокрема, для України
З урахуванням реалій регіону Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА) підготовлений та
оприлюднений 2017 року тренінговий модуль для навчання застосуванню MSMIT6.
На завершальній стадії — виконання перекладу зазначеного тренінгового модулю українською
мовою.

Бібліографічне посилання: Тренинговый модуль «Использование руководства “Реализация комплексных программ по
вопросам ВИЧ и ИППП с мужчинами, имеющими секс с мужчинами” (MSMIT)» / Евразийская коалиция по мужскому здоровью
[ecom.ngo] при поддержке Фонда ООН по народонаселению. — Авторы: Денис Камалдинов, Александр Косухин, Данияр
Орсеков, Геннадий Рощупкин, Святослав Шеремет. — Редакторы: Елена Герман (ЕКОМ), Илья Жуков (ЮНФПА). — 02.10.2017
(дата публикации). — 88 с. — Онлайн: goo.gl/1nYMwc (преамбульная страница), goo.gl/jPrZrZ (скачивание).
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7.

Суб’єкти, які можуть використовувати MSMIT як інструмент практичної
роботи в Україні

1.

Організована гей-спільнота як одна з ключових груп, яких торкнулася епідемія ВІЛ в Україні.

2.

Організації громадянського суспільства зі значимою участю ЧСЧ, насамперед ті, які працюють
на субнаціональному рівні.

3.

Особи, які входять до складу регіональних/місцевих координаційних рад із протидії
поширенню ВІЛ-інфекції, та міжсекторальних робочих груп при цих коордрадах.

4.

Суб’єкти, які досліджують ЧСЧ як ключову групу та/або здійснюють епідеміологічний моніторинг
у контексті контролю над поширенням ВІЛ.

5.

Працівни_ки/ці державних органів, представни_ки/ці органів місцевого самоврядування,
функціональні обов’язки яких пов’язані з розробленням політики, плануванням фінансування та
впровадженням заходів у відповідь на поширення ВІЛ.

6.

Працівни_ки/ці закладів охорони здоров’я, які працюють із людьми з ключових груп.

7.

Суб’єкти, які постачають товари і послуги в контексті програм і заходів у відповідь на
поширення ВІЛ, насамперед — на місцевому рівні.

8.

Додатки

У відповідь на додатковий запит можуть бути надіслані такі матеріали:
1)

MSMIT (рос. мовою);

2)

Докладний перелік тем, висвітлених у MSMIT;

3)

зведена інформація про оцінку чисельності та поширеність ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ за даними
епідеміологічного моніторингу 

