ПОБФ «Громадське здоров'я»

Квітень–червень 2013 р.

№11 (15)

БЮЛЕТЕНЬ ПОЛТАВСЬКОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО
ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

ЗМІСТ:
У ТРАВНІ ВИКОНУЄТЬСЯ 18
РОКІВ

М ІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ

П ОЛТАВСЬКОМУ

ОБЛАСНОМУ БЛАГОДІЙНОМУ

Всемирный доклад о наркотиках 2013

ФОНДУ

Каждый пятидесятый европеец страдает гепатитом
ВиС

ЗДОРОВ ’ Я »!

В провинции Гуандун в Китае отменяют закон,
запрещающий людям, живущим с ВИЧ, работать
учителями
Р ЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ
Успіх програм Зменшення шкоди в Україні стає
прикладом для регіону
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Щ ИРО ВІТАЄМО

КОЛЕГ ІЗ ЦІЄЮ ПОДІЄЮ І
БАЖАЄМО НОВИХ ЦІКАВИХ
ПРОЕКТІВ , РОЗВИТКУ ТА
НАСНАГИ У РОБОТІ У СФЕРІ
ПРОФІЛАКТИКИ

ВІЛ/СНІД.

Альянс Україна розпочинає новий проект «Технічна
допомога в сфері MiO та Ефективного Використання
Даних» (METIDA)
П РАКТИКА
Вопросы и ответы о комбинированной терапии
М ЕТОДОЛОГІЯ
Индекс стигмы людей, живущих с ВИЧ в Росси
Д ИСКУСІЇ
Відкрита дискусія на тему «Чи солодша смерть від лагідного вбивці? (Проблеми хворих
на гепатит С)»
Р ЕСУРСИ
Статистична інформація з тематики ВІЛ/СНІД
Брошюра «Челюсти. Болезни полости рта у потребителей наркотиков»
Новый выпуск газеты «Белая Альтанка»: чай против чифира
О ГОЛОШЕННЯ
Конкурс проектів з розвитку волонтерства
Б ІБЛІОТЕКА
Е. Радов. Никто не любит наркоманов

М ІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ

ВСЕМИРНЫЙ ДОКЛАД О НАРКОТИКАХ 2013

Всемирный доклад о наркотиках 2013 будет выпущен в ходе
специального мероприятия пятьдесят шестой сессии Комиссии по
наркотическим средствам, посвященной празднованию
Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом, которое состоится в среду,
26 июня 2013 года.
Всемирный
доклад о
наркотиках 2013
представляет
собой
всеобъемлющий
обзор последних
событий на
рынках наркотиков, охватывая такие темы
как производство, оборот, потребление и
связанные с ними последствия для
здоровья. В этом году доклад содержит
новые глобальные данные о количестве
людей, употребляющих инъекционные
наркотики, и людей, страдающих от ВИЧ,
показывая прогресс и регресс в период
2008-2011 годов.
Тематическим направлением доклада этого
года являются новые психоактивные
вещества (NPS), которые могут иметь
смертельные последствия для человека,
но их трудно контролировать, из-за
динамичных, быстро мутируемых

производителей и «линии продуктов»,
которые появились в течение последнего
десятилетия. В докладе содержится обзор
различных категорий новых психоактивных
веществ идентифицированных и
применяемых во всем мире.
В специальном мероприятии будут
участвовать Исполнительный директор
УНП ООН Юрий Федотов и делегаты
высокого уровня из разных стран.
Мероприятие будет проходить с 10:00 до
13:00 и с 15:00 до 18:00 в зале заседаний
Совета D, в Здании С Венского
международного центра.
Следите за страницей @UNODC на
Твиттере, используя #WorldDrugReport и
получайте обновления.

Источник: UNODC

КАЖДЫЙ ПЯТИДЕСЯТЫЙ ЕВРОПЕЕЦ СТРАДАЕТ
ГЕПАТИТОМ В И С

В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения
свыше 13 миллионов взрослых заражены гепатитом В, а 15
миллионов – гепатитом С
Таковы данные исследователей
Лондонской школы гигиены и тропической
медицины и Службы общественного
здравоохранения Англии. Получается, что
практически каждый пятидесятый европеец
страдает гепатитом В и С. Согласно
исследованию, большинство
инфицированных людей проживает в
странах Восточной Европы и Центральной
Азии – 66% всех зараженных гепатитом В и
64% – гепатитом С.
Наиболее высокие показатели
распространенности гепатита В и С
наблюдаются среди потребителей
инъекционных наркотиков (15% для
гепатита В и 44% для гепатита С), однако
инфицирование также часто встречается в
других уязвимых группах, например среди
мужчин, практикующих секс с мужчинами
(8,7% и 4,2% соответственно), и

работников коммерческого секса (3,3% и
11% соответственно).
Для сравнения, уровни заболеваемости
среди населения в целом в странах
Европейского региона, не входящих в
Европейский союз и Европейскую
ассоциацию свободной торговли,
составляют 3,8% для гепатита В и 2,3% для
гепатита С.
Вирусный гепатит признан глобальной
проблемой общественного
здравоохранения. Всемирная организация
здравоохранения призывает правительства
стран региона предпринять срочные
действия для укрепления мер
профилактики и борьбы с этим
заболеванием.
Источник: Отдел новостей и СМИ радио
ООН

В ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН В КИТАЕ ОТМЕНЯЮТ ЗАКОН,
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ, РАБОТАТЬ
УЧИТЕЛЯМИ
В результате целенаправленной адвокативной деятельности, и в
том числе благодаря активным усилиям ЮНЭЙДС, ЮНЕСКО и
МОТ, провинция объявила об отмене положений, которые
запрещают людям, живущим с ВИЧ, работать учителями.
Новые положения, которые вступают в
силу в сентябре, коренным образом
изменят установленный в провинции

порядок, в соответствии с которым людям,
живущим с ВИЧ, а также тем, у кого были
выявлены инфекционные заболевания,

передающиеся половым путем (ИППП),
запрещено работать учителями и
педагогами.
ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ, В
ПРОВИНЦИИ ГУАНДУН ПО
РАЗЛИЧНЫМ ОЦЕНКАМ СОСТАВЛЯЕТ
50 000—80 000 ЧЕЛОВЕК.

По официальной статистике более
половины людей, живущих с ВИЧ, — общее
число которых в Китае по различным
оценкам достигает 780 000 человек, — не
знают о своем диагнозе. Предполагается,

что страх дискриминации — это основное
препятствие, из-за которого люди не
обращаются к врачам для обследования и
не получают необходимого при ВИЧинфекции лечения и ухода. В Китае для
людей, живущих с ВИЧ, возможности
трудоустройства сейчас закрыты во многих
сферах деятельности — в частности, на
государственной службе. В одном из
исследований МОТ, проведенном в Китае в
2011 году, было выявлено, что 65 %
руководителей частных предприятий
считают, что ЛЖВ не должны пользоваться
равными правами в сфере
трудоустройства.
Источник: UNAIDS

Р ЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

УСПІХ ПРОГРАМ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ В УКРАЇНІ СТАЄ
ПРИКЛАДОМ ДЛЯ РЕГІОНУ

Найбільш широкомасштабна програма профілактики ВІЛ-інфекції у
Східній Європі та Центральній Азії, що реалізується Міжнародним
Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні, довела свій успіх
Успіх України, завдяки якому у країні стало
можливо досягти зниження нових випадків
ВІЛ, обговорювався сьогодні під час пресбрифінгу, організованого в рамках
Міжнародної конференції зі зменшення
шкоди, що проходить у Вільнюсі з 9 по 12
червня.
«Завдяки програмам зменшення шкоди, що
охоплюють послугами більше 170000
споживачів ін’єкційних наркотиків, число
виявлених випадків ВІЛ-інфекції у цій групі
в 2012 році знизилося на 9% у порівнянні з
попереднім роком. Ця тенденція, яку ми
фіксуємо вже кілька років поспіль,
вплинула на поступове зниження
захворюваності на ВІЛ-інфекцію в країні: у

2012 році вперше з 1999 року знизилася
кількість виявлених випадків ВІЛ-інфекції
серед загального населення на 2% у
порівнянні з попереднім роком», - заявив
журналістам Андрій Клепіков, Виконавчий
директор Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД
в Україні (Альянс-Україна). При цьому він
відмітив, що раніше Україна була
прикладом стрімко зростаючої епідемії, але
зараз ситуація докорінно змінилася –
Україна показує приклад ефективних
програм профілактики ВІЛ-інфекції.

Джерело: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД
в Україні

АЛЬЯНС УКРАЇНА РОЗПОЧИНАЄ НОВИЙ ПРОЕКТ
«ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА В СФЕРІ MIO ТА ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ» (METIDA).
Цей п’ятирічний проект спрямований на вдосконалення процесу прийняття рішень у сфері
ВІЛ/СНІДу в Україні, заснованого на доказовості. Проект передбачає посилення співпраці між
ключовими партнерами, зміцнення професійного потенціалу персоналу у сфері моніторингу і
оцінки, покращення якості даних та підтримки діяльності з проведення досліджень, що
забезпечать потребу наявності даних у сфері стратегічної інформації.
Проект підтримується Центрами з контролю та профілактики захворювань США в рамках
Надзвичайного плану Президента США по боротьбі зі СНІДом (PEPFAR).
Детальніше про проект
Джерело: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні

П РАКТИКА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О КОМБИНИРОВАННОЙ
ТЕРАПИИ

Выдержки из материалов Европейской группы по лечению СПИДа
(EATG), в которых подробно рассказано о том, что должен знать
ВИЧ-положительный пациент, начинающий комбинированную
терапию
Комбинированная терапия – это
противовирусное лечение с
использованием трех или более
медицинских препаратов при лечении ВИЧинфекции. Ее также называют
«тритерапией» или ВААРТ
(высокоактивная антиретровирусная
терапия). Препараты в составе

комбинированной терапии атакуют ВИЧ на
разных этапах его жизненного цикла.
В статье «Семь вопросов для
размышления» даются ответы на наиболее
распространённые вопросы, которые
задает пациент, решивший начать лечение
ВААРТ.
Источник: Жизнь с ВИЧ

М ЕТОДОЛОГІЯ

ИНДЕКС СТИГМЫ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ В РОССИИ
Отчет посвящен результатам исследования, основной целью

которого явился сбор информации о проблемах людей, живущих с
ВИЧ (ЛЖВ), в России, связанных со стигмой, дискриминацией и
нарушением их прав
Стигма и дискриминация, связанные с ВИЧинфекцией, являются общепризнанными
барьерами в доступе людей, живущих с
ВИЧ, к профилактике, лечению и
поддержке. Для того чтобы
противодействовать им, необходимо иметь
полные данные об их реальном уровне, о
том, как они проявляют себя в
действительности и какое влияние
оказывают на жизнь ЛЖВ.
В 2005 г. на международном уровне рядом
организаций (Международной федерацией
планирования семьи (МФПС/IPPF),
Глобальной сетью людей, живущих с
ВИЧ/СПИДом (GNP+), Международным
сообществом женщин, живущих с
ВИЧ/СПИДом (ICW) и

Объединенной программой Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС/UNAIDS)) была выдвинута
инициатива проекта по сбору данных для
расчета Показателя стигматизации людей,
живущих с ВИЧ.
Результаты исследования призваны дать
организациям ЛЖВ, активистам и другим
заинтересованным сторонам информацию
и инструментарий для защиты прав и
интересов людей, живущих с ВИЧ,
способствовать снижению стигмы и
дискриминации, связанной с ВИЧ, в
России.

Ознакомиться с результатами
исследования можно по ссылке.

.Д ИСКУСІЇ

ВІДКРИТА ДИСКУСІЯ НА ТЕМУ «ЧИ СОЛОДША СМЕРТЬ
ВІД ЛАГІДНОГО ВБИВЦІ? (ПРОБЛЕМИ ХВОРИХ НА
ГЕПАТИТ С)»
16 липня о 18:00 у Харкові відбудеться відкрита дискусія в межах

проекту «Майдан Reload» на тему «Чи солодша смерть від лагідного
вбивці? (Проблеми хворих на гепатит С)»
Захід проводить Інформаційний центр
“Майдан Моніторинг”, Незалежний
культурний центр “Indie” та Харківська
Правозахисна Група за підтримки
Міжнародного фонду “Відродження”.

Під час заходу йтиметься про проблеми
діагностики й лікування гепатиту С, роль
держави, місцевих органів влади й
організованої громадськості у протидії
гепатиту.

Модератор дискусії – Володимир Ханас,
координатор проектів Інформаційного
центру «Майдан Моніторинг» у Тернополі.

коментарі експертів. Ті, хто не зможе бути
присутнім на дискусії, зможуть
ознайомитися з нею тут.

Список доповідачів та експертів можна
буде переглянути на сторінці події в мережі
"Facebook".

Адреса: Незалежний культурний центр
“Indie”, вул. Чернишевська, 4/6)

Промовці виступатимуть із 5-хвилинними
доповідями. Аудиторія може ставити
запитання (до 1 хв.). Передбачено також

Джерело: Міжнародний фонд
«Відродження»

Р ЕСУРСИ

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕМАТИКИ ВІЛ/СНІД
Інформаційно-аналітичний центр InfoLight опублікував статистичні
дані щодо поширення ВІЛ-інфекції в Україні. Проглянути
статистику, що подана у формі графіків та інтерактивних карт,
можна за посиланням.

БРОШЮРА «ЧЕЛЮСТИ. БОЛЕЗНИ ПОЛОСТИ РТА У
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ»

На базе ПОБФ «Общественное здоровье» выпущена брошюра о
заболеваниях полости рта у потребителей инъекционных
наркотиков
Цель данной брошюры – облегчить своевременное распознание болезней
зубов и полости рта, предоставить рекомендации по лечению и
профилактике стоматологических заболеваний, а также дать конкретные
советы по уходу за полостью рта людям, употребляющим наркотики и
находящимся в группе высокого риска развития стоматологических
заболеваний.

С КАЧАТЬ БРОШЮРУ МОЖНО ПО ссылке.

НОВЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «БЕЛАЯ АЛЬТАНКА»: ЧАЙ
ПРОТИВ ЧИФИРА
В новом, 42-м выпуске национальной газеты Снижения вреда
вошли материалы:
•

«Чифирь: вредный ритуал с полезным чаем» – материал
Анатолия Волика о тюремной традиции, перенимаемой в
детских воспитательных колониях.

•

«Способность создавать» – интервью Никиты Воловода с
Русланой Аничиной (клуб «Квітень») об истоках арттерапии в Полтаве и Украине.

•

«Клиника – друг молодежи» – интервью Александра
Опанасенко со специалистами из Клиники, дружественной
к молодежи.

•

«РОК за ЗОЖ» – материал Дмитрия Колосова о движении, музыке и философии sXe.

•

«Письмо матери или В поисках спасительных слов» – материал Сергея Мерцалова о
созависимости, а также о письмах матерей из России и США, адресованных своим и
чужим детям, в надежде предостеречь и сохранить жизнь.

•

«История моей адаптации» – история, записання со слов Валентины Шрам Ириной
Теплинской рассказывает о том, как БА «Свет надежды» помог справиться с
проблемами и наладить жизнь Валентины.

•

«Ай-ай-ай, какой ПиДиАй!» – интервью Анатолия Волика с участницей проекта PDI для
ЖКС Матильдой, которая рассказала о перепетиях секс-работы.

•

Инфографика о детских колониях Украины и периодических изданиях Снижения вреда
в Украине.

Скачать газету можно по ссылке.

О ГОЛОШЕННЯ

КОНКУРС ПРОЕКТІВ З РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСТВА

Фундація сприяння громадянської активності запрошує молодіжні
громадські організації та ініціативні групи з Миколаївської,
Херсонської області та АРК Крим до участі в конкурсі проектів в
рамках проекту «Молоді футбольні волонтери: Спорт та
волонтерство для Цілей розвитку тисячоліття»
Мета проведення конкурсу полягає у
створенні та зміцненні сприятливих умов у
громадах щодо підтримки та реалізації
молодіжних волонтерських проектів
пов'язаних з Цілей розвитку тисячоліття
(ЦРТ).
Основними пріоритетами проведення
конкурсу проектів є:
•

активізація молоді віком від 12 до 20
років у громадах проектних регіонів
для участі у програмі;

•

створення сприятливих умови щодо
підтримки та реалізації локальних
молодіжних волонтерських проектів,
спрямованих на досягнення ЦРТ;

•

реалізація заходів, спрямованих на
досягнення ЦРТ у громадах;

•

проведення заходів з підвищення
інформованості молодих людей з
проектних регіонів в галузі
волонтерства та ЦРТ.

Географія конкурсу: проекти, які подаються
на конкурс, мають реалізовуватися в
Херсонській, Миколаївській областях та АР
Крим.
В рамках конкурсу планується підтримати
щонайменше 35 проектів.
Максимальний розмір очікуваного
фінансування проекту становить 400$.

Процедура подання проектів: проекти
можуть подавати як зареєстровані
громадські організації, так і незареєстровані
ініціативні групи (у складі мінімум 3 осіб).
Для подачі проекту необхідно заповнити
аплікаційну форму в електронному вигляді
та надіслати її за адресою
fspa.kherson@gmail.com (тема листа - «На
конкурс грантів»). Вам буде повідомлено
про отримання заявки протягом трьох
робочих днів, у випадку якщо
підтвердження не було, будь ласка,
зв’яжіться з контактними особами по
телефону. У процесі розгляду заявок
експертна комісія може запросити
додаткові документи, а також підтримати
проект в неповному розмірі або
запропонувати організації (ініціативної
групи) скорегувати окремі види діяльності
або бюджетні статті.
Заявки приймаються до 18:00 1 липня
2013 р. Заявки, отримані після цього
терміну, розглядатися не будуть. Заявки не
будуть прийматися від політичних партій,
релігійних організацій, бізнес структур та
фізичних осіб.
Переможці конкурсу будуть названі до 15
липня 2013 року.
Джерело : Фундація сприяння
громадянської активності

Б ІБЛІОТЕКА

ЕГОР РАДОВ

Никто не любит наркоманов
Я вышел в тамбур чтобы покурить. Поезд нёсся вперёд и вперёд, точно собирался увезти
меня и мою измученную нашей судьбой девушку в какой-нибудь спокойный и вполне
реальный рай. Она лежала сейчас в купе на верхней полке, безостановочно считая
километровые столбы, словно от этого зависело её ближайшее будущее, видимое ею
светлым и радостным, совсем как прямой жизненный путь удачливого праведника.
Я с жадностью втягивал сигаретный дым, чувствуя некую телесную неостановимую дрожь и
разбитость; за окном мелькал пейзаж, серый, как суть моей души.
- Скоро уже подъедем, - неожиданно сказал уголовного облика
человек, куривший вместе со мной. - Осталось недолго.
- Да, - откровенно согласился я, хотя совершенно не понял, куда это мы подъедем, и до чего,
собственно, осталось недолго. Куда мы вообще едем и зачем? Вдаль от себя, от собственной
дрожи, от печальных утр и вызывающих робкую надежду вечеров? Очевидно, это - глупо, но
разве этот мир совершенно лишён прибежищ и тайн, не ужели всё настолько логично и
мрачно, как в кинотеатре, в котором никак не начнётся цветное кино, и все присутствующие
понимают, почему это так, лишь я один, Несмотря ни на что, жду разноцветной яркости
экрана и сладких грёз?..
Читать дальше…

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПОЛТАВСЬКОГО
МЕЖРЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ З ПИТАНЬ

Це видання було підготовлено ПОБФ «Громадське здоров’я» в рамках проекту «Безпека.
Знання. Підтримка» в м. Полтава.
Продукція видана за фінансової підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в
Україні» в рамках реалізації програми «Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування
і догляд для найуразливіших верств населення в Україні».
Виходить двома мовами (українською, російською) двічі на квартал (6 разів на рік).
Викладені тут думки та точки зору є думками та точками зору організації, яка видала
цю продукцію, та не можуть розглядатися як думки або точки зору МБФ «Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».
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