Підсумкова конференція проекту

Сім’я – це майбутнє та сила нації. Проект «Разом до Здоров’я» (РдЗ) працює з метою покращити здоров’я сімей, чоловіків та жінок, допомагаючи їм прийняти сучасні погляди на репродуктивне
здоров`я, що позитивно впливає на якість життя та здоров’я матерів і дітей, сприяє зниженню рівня
абортів та поширення ВІЛ інфекції. Проект допоміг українцям отримати якісні послуги з планування
сім’ї та репродуктивного здоров’я (ПС/РЗ), надійну, своєчасну, оновлену інформацію, що базується на
засадах доказової медицини про переваги ПС та контрацепції в запобіганні непланованої вагітності та
зниження рівня інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПCШ).

Разом до здоров’я - покриття Україна
Лютий 2011

Проект «Разом до Здоров’я» – шестирічний
проект (2005 – 2011), діяльність якого стала можливою завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Для досягнення цілей зниження рівня абортів,
непланованої вагітності та ІПCШ проект використовує інноваційний “системний підхід”, який
базується на чотирьох основних стратегіях:
1. Покращення механізмів надання послуг з
планування сім’ї та репродуктивного здоров’я
шляхом інтеграції цих послуг в мережу первинної медико-санітарної допомоги, у післяпологовий та післяабортний догляд. Тренінги
проекту пройшли різні фахівці – від акушерів
гінекологів до сімейних лікарів, медсестер та
акушерок, які працюють на первинному рівні
та зараз надають консультування згідно міжнародних практик, що базуються на засадах
доказової медицини.
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2. Підвищення рівня знань населення щодо
Стратегії впровадження проекту РдЗ –
ПС/РЗ, зміна поведінки населення, поінміжсекторний підхід до дружніх послуг з ПС
формованість людей щодо використання
відповідних послуг. Інформаційно–просвітницька діяльність проекту спрямована в
першу чергу на жінок і чоловіків репродуктивного віку, а також молодих людей – тих,
для кого питання абортів і ризику інфекцій,
що передаються статевим шляхом є вкрай
важливими.
3. Поліпшення наявності та доступності засобів контрацепції в рамках партнерства між
державним та приватним секторами. Цей
компонент працює з партнерами приватного сектору з метою розширити асортимент
наявних в аптеках контрацептивів за доступними цінами, а також з Міністерством
охорони здоров’я (МОЗ) з метою впровадження менеджмент інформаційної системи для забезпечення безкоштовними контрацептивами населення, яке їх потребує, через ефективні державні закупівлі та міжнародну гуманітарну допомогу.
4. Підтримка політик та систем для поліпшення якості послуг в сфері ПС/РЗ шляхом прийняття та впровадження державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року» (ДПРЗН) та
зміцнення функцій МОЗ і обласних управлінь охорони здоров’я в сфері управління системою охорони здоров’я.
Для досягнення головної мети на рівні області проект розробив системний, комплексний підхід, що
представлений на малюнку вище:
ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОЕКТУ
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• Медичні працівники, які пройшли тренінги проекту та працюють в мережі первинної медико-санітарної
допомоги, жіночих консультаціях, кабінетах/центрах ПС та лікарнях отримали логотип дружніх послуг з ПС, що засвідчує їх кваліфікацію надавати високоякісні послуги. Медичні працівники мають
безкоштовні контрацептиви, що розповсюджуються серед визначених в ДПРЗН категорій населення;
• Просвітницькі акції та тренінги, спрямовані на підвищення обізнаності населення з питань ПС/РЗ та
зміну ставлення до використання сучасної контрацепції, поширення наявних дружніх послуг з ПС,
для того, щоб населення знало де можна отримати інформацію, послуги та контрацептиви;
• Фармацевти, які взяли участь у тренінгах, мають в наявності запас доступних за ціною контрацептивів також отримують логотип, який вказує на наявність в аптеках контрацептивів та інформаційних
матеріалів.
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Досягнення проекту РдЗ
(2005-2011)

Рівень абортів знижується, але все ще
залишається в два рази вищим за середній
показник в ЄС

Прогрес в досягненні цілей проекту
Згідно зі статистичними даними МОЗ України, протягом часу реалізації проекту спостерігалося зниження рівня абортів на 28.7% з 19.5 на 1,000 жінок
репродуктивного віку у 2005 до 13.9 в 2010 (графік
з правого боку). Також, згідно з даними МОЗ, рівень використання засобів контрацепції на території
України виріс на 10.2% – якщо цей показник вимірювати кількістю зареєстрованих користувачів ВМК та
гормональних методів на 1,000 жінок репродуктивного віку (ЖРВ) – з 289.5 у 2005 до 319.3 в 2010. В
той самий час, дані МОЗ відображають підвищення
рівеня народжуваності, яке показує, що в такій країні як Україна, де спостерігається низький рівень народжуваності, контрацепція швидко замінила аборт,
тим самим не впливаючи негативно на рівень народжуваності.

Поліпшення послуг з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я
1. Проект провів тренінги для більше ніж 13,800 медичних працівників, в тому числі 9,700 лікарів та середнього медичного персоналу, 3,800 фармацевтів та 211 викладачів вищих навчальних медичних
закладів, і 37 доповідачів для круглих столів з НДМ;
2. Інтегровані та високоякісні послуги з ПС/РЗ доступні для міських та сільських жителів: послуги з ПС,
що надаються пацієнтам дещо змінилися – з чисто медичного підходу, який спрямований на ліку-
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Медичні працівники, які пройшли тренінги краще
консультують з різних методів ПС

вання жінок, наголос перенесено на консультування, в рамках якого сім`ям надається право вибору
щодо методів контрацепції, а також безкоштовні
засоби контрацепції визначеним категоріям населення;
3. Кількість медичних закладів, де надаються послуги з ПС/РЗ в 15 областях проекту зросла в сім
разів з початку роботи проекту у 2005 році, досягнувши відмітки в 3,500 медичних закладів за весь
період роботи проекту;
4. Проект розробив тренінговий курс для медичних
працівників, навчальні посібники, що були інтегровані в тематичні цикли післядипломної освіти та
підвищення кваліфікації на національному та обласному рівнях.

Підвищення рівня знань та зміна поведінки населення
1. Ефективні стратегії зміни поведінки та інструменти, що були розроблені для роботи з молоддю та іншими цільовими групами через інноваційні підходи: міжособистісне спілкування, ЗМІ, соціальні мережі (http://vkontakte.ru/club26692046;
http://healthy-youth.blogspot.com)
2. Використовуючи навчальний курс для населення з питань ПС/PЗ, розроблений в
рамках проекту і рекомендований Міністерством України у справах сім’ї, молоді та
спорту, 152 тренери просвітницького компоненту проекту проводили інтерактивні заходи міжособистісного спілкування (тренінги) для населення пілотних областей;
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3. РдЗ підтримав заходи Тижня ПС, що були організовані в рамках Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації», крім того регулярно проводились акції , присвячені різним святам, таким як День
Св. Валентина, День молоді, День контрацепції, День боротьби з ВІЛ/СНІД. Заходами проекту було
охоплено 10 мільйонів осіб;
4. Було налагоджено співпрацю національних і місцевих НУО та державних органів влади з метою забезпечення населення інформацією з ПС/РЗ.

Покращення доступу до контрацептивів
1. З початку 2006 року, проект РдЗ працював в рамках партнерства між державним та приватним
секторами, а саме між МОЗ, USAID США, виробниками та дистриб’юторами засобів контрацепції
та компанію СМД, що досліджує ринок фармацевтичних препаратів. Головна мета партнерства
державного та приватного секторів полягає в забезпеченні наявності засобів контрацепції за доступною ціною та розповсюдженні точної, науково
обґрунтованої інформації;
2. Партнери досягли значного покращення у доступі
до асортименту безкоштовних контрацептивів на
рівні громади завдяки впровадженню МІС на первинному рівні надання послуг та в різних медичних закладах районного та обласного рівня;

Поліпшена наявність послуг та
товарів з ПС на рівні громади

3. За результатами дослідження кінцевого рівня, яке провів проект (заходи, що були проведені на території п’яти областей у 2009 році) спостерігається значне покращення у доступі до послуг з ПС/РЗ.

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОЕКТУ
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Прийнято 21 обласну програму з ПС/РЗ

Частка жінок, які отримали засоби контрацепції, або рецепт на придбання певного
методу контрацепції під час візиту до лікаря у медичному закладі, де працює проект РдЗ, зросла з 46.5% у 2007 до 68.3% у
2009.

Підтримка політик та систем для
покращення послуг
1. Проект РдЗ підтримав МОЗ та обласні
Управління охорони здоров’я під час процесу розробки та затвердження, а потім
впровадження ДПРЗН. В результаті в період з 2008 по 2010 роки видатки центрального бюджету та бюджетів областей, в яких
працює проект, спрямовані на покращення
послуг з ПС та відповідні закупівлі склали 2
мільйони доларів США;
2. Розроблено нові регуляторні політики з НДМ , що підтримують демедикалізацію та інтеграцію послуг
з ПС/РЗ на різних рівнях надання медичної допомоги, в тому числі розвиток обласних центрів ПС/
РЗ, в яких взяті за модель послуги, що спрямовані на клієнта, інтегровані послуги з управління та
джерела методологічного та професійного супроводу і підтримки;
3. РдЗ підтримав розробку та провадження тренінгових програм для управлінців, що працюють в сфері
ПС/РЗ в рамках якої управлінці вчаться визначати, аналізувати та вирішувати проблеми в сфері ПC/
РЗ на обласному та районному рівнях.

7

ПРОЕКТ РАЗОМ ДО ЗДОРОВ’Я

Партнерства
Проект «Разом до Здоров’я» впроваджується Інститутом досліджень та тренінгів JSI Inc. – американською громадською
організацією, що працює в сфері громадського здоров’я на території США та по всьому світу. Серед міжнародних партнерів
проекту - Академія сприяння освіті, що надавала підтримку у
впроваджені просвітницьких заходів, партнери приватного сектору, Гарвардська школа громадського здоров’я, яка надала
експертизу у сфері політики, фінансування та управління.
Серед українських партнерів ми хотіли би відзначити Міністерство охорони здоров’я, Міністерство у справах сім’ї, молоді та
спорту, інші міністерства, обласні Управління охорони здоров’я,
університети, професійні асоціації, НУО, інші донорські організації та проекти. Завдяки співпраці з партнерами недержавноприватного сектору, а саме фармацевтичними кампаніями та
громадськими організаціями, послуги з ПС/РЗ стали більш доступними, а інформація про ПС/РЗ ефективно доносилась до
населення. Приватний і недержавний сектори відіграють важливу роль в Україні, їх внесок робить діяльність нашого проекту
сталою.
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Програма конференції
8:30 – 10:00

Прибуття учасників. Реєстрація.
Кава/чай

10:00 – 10:30

Початок, привітальні промови:
• Раїса Моісеєнко, Перший заступник
Міністра охорони здоров`я України
• Ерік Шульц, заступник Директора
місії, посольство Сполучених Штатів в
Україні
• Джоел Ламштайн, Президент,
JSI/Бостон

10:30 – 10:50

Ключові досягнення в сфері ПС/РЗ в Україні за 2005-2010 в рамках співпраці між
USAID та МОЗ в розрізі реалізації Державної програми «Репродуктивне здоров’я
нації » на період до 2015 року ”
• Світлана Осташко, Директор департаменту здоров’я матерів та дітей , МОЗ

10:50 – 11:30

Проект «Разом до Здоров’я»: Внесок США в програму ПС/РЗ та вплив на
громадське здоров’я
• Персонал та партнери JSI/РдЗ
• Питання та відповіді

11:30 – 12:00
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Перерва на каву/чай
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12:00 – 13:45

Технічні презентації та обговорення (дві паралельні секції)
Паралельна секція I: Позитивна динаміка змін в надані послуг з ПС/РЗ – покращення
інтеграції та якості послуг на різних рівнях надання медичної допомоги
Паралельна секція II: Ефективні системи, інструменти та канали комунікації для підвищення обізнаності та зміни поведінки населення. ПС як соціальна та медична тема
• модератори: проект РдЗ

13:45 – 15:00

Обід
Презентація інструменту з моніторингу та оцінки, який було розроблено за підтримки
проекту для моніторингу видатків на фінансування в рамках ДПРЗН і автоматизованої бази даних для управління звітністю по розповсюдженню гуманітарної поставки
контрацептивів

15:00 – 16:45

Пленарна секція: Послуги з ПС/РЗ як профілактичні послуги, що надаються за підтримки управлінців в сфері охорони здоров’я на національному та місцевому рівнях
• модератори: проект РдЗ

16:45 – 17:15

Підсумки конференції та церемонія нагородження сертифікатами
• Валентина Коломійчук, заступник Директора Департаменту охорони здоров`я матерів та дітей, МОЗ
• Тетяна Растригіна, менеджер проекту, USAID Ukraine
• Лауренціо Стан, Директор проекту, JSI/проект «Разом до Здоров’я»

17:15 – 18:30

Вечеря
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Разом до Здоров’я фінансується Агентством США з Міжнародного Розвитку та впроваджується
Корпорацією Інститут Досліджень та Тренінгів JSI у співробітництві з Академією Сприяння Освіті та
Школою Громадського Здоров’я Гарвардського Університету
Together for Health is funded by the United States Agency for International Development and implemented by
the JSI Research and Training Institute, Inc. in collaboration with the Academy for Educational Development and
Harvard School of Public Health
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