
 

ІНІЦІАТИВА FAST-TRACK CITIES 

ПОДОЛАННЯ СНІДУ ЯК ЗАГРОЗИ ЗДОРОВ’Ю НАСЕЛЕННЯ ДО 2030 РОКУ 

 

СТИСЛИЙ ВИКЛАД 
 

Понад три десятиліття глобальних зусиль, що докладалися з початку епідемії ВІЛ, дозволили досягти 

значного зменшення кількості смертей, пов’язаних зі СНІДом, та зниження рівня захворюваності на ВІЛ 

насамперед завдяки терапевтичним та профілактичним перевагам антиретровірусної терапії (АРТ). 

 

І все ж зараз нараховуються мільйони людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), не охоплені АРТ, а отже – вразливі 

до швидкого прогресування ВІЛ. Щороку реєструється близько двох мільйонів нових випадків ВІЛ-

інфекції, до того ж 30% інфікованих становлять молоді люди віком 15–24 роки. 

 

Ініціатива Fast-Track Cities спрямована на розробку, розбудову та посилення максимально ефективних 

підходів до виконання програм та використання ресурсів у сфері ВІЛ у містах з високим рівнем 

захворюваності на ВІЛ з метою посилення відповіді на СНІД на місцях з тим, щоб: 

 

■ Досягти цілей Об’єднаної програми Організації Об’єднаних Націй з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС)  

«90–90–90»: 

 90% усіх ЛЖВ знатимуть свій статус; 

 90% усіх ЛЖВ стабільно отримуватимуть АРТ; 

 90% усіх ЛЖВ на АРТ матимуть тривале пригнічення вірусного навантаження. 

 

■ Підвищити рівень застосування комплексної профілактики, в тому числі доконтактної 

профілактики. 

■ Знизити до нуля негативний вплив дискримінації та стигми. 

■ Здійснювати моніторинг прогресу шляхом застосування стандартизованих підходів до 

формування, аналізу та передачі даних. 

 

Ініціатива Fast-Track Cities – це глобальне партнерство ЮНЕЙДС, Програми ООН з населених пунктів 

(ООН-Хабітат) і Міжнародної асоціації надавачів послуг з догляду у сфері СНІДу (IAPAC). Ключовим 

технічним партнером виступає Міжнародна асоціація надавачів послуг з догляду в сфері СНІДу, 

завданнями якої є робота з містами, залученими до Ініціативи Fast-Track Cities, розробка та посилення 

планів заходів, що відповідають потребам кожного окремого міста, для досягнення цілей «90–90–90» і 

викорінення дискримінації та стигми. 

 

Ініціатива Fast-Track Cities є логічним продовженням стратегії ЮНЕЙДС Fast-Track, метою якої є 

подолання СНІДу як загрози здоров’ю населення до 2030 року шляхом прискорення відповіді на СНІД в 

умовах міст і серед груп найвищого ризику для досягнення цілей «90–90–90» і викорінення дискримінації 

та стигми. 
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Ініціатива Fast-Track Cities спирається на план заходів, який містить п’ять елементів і спрямований на 

вирішення ключових аспектів, що є запорукою послідовної відповіді міста на СНІД: 1. Налагодження 

процесів та нагляд. 2. Моніторинг і оцінка. 3. Програмні втручання. 4. Інформаційна взаємодія. 

5. Мобілізація ресурсів. 

 

■ Налагодження процесів та нагляд. Ключові партнери Ініціативи Fast-Track Cities нададуть підтримку 

в організації консультацій у кожному місті, залученому до Ініціативи, об’єднуючи зусилля зацікавлених 

сторін місцевого рівня для формування консенсусу щодо досягнення цілей «90–90–90», викорінення 

дискримінації та стигми і посилення скоординованої відповіді на СНІД на рівні міста. 

■ Моніторинг і оцінка (МіО). Містам, залученим до Ініціативи Fast-Track Cities, буде надано підтримку в 

розробці базового епідеміологічного профілю і, за потреби, – керівних принципів безперервності догляду 

у сфері ВІЛ. Окрім цього, всі міста, залучені до Ініціативи, матимуть свій особистий кабінет на 

глобальному веб-порталі Ініціативи Fast-Track Cities, де буде відстежуватись прогрес у досягненні цілей 

«90–90–90» і викорінення дискримінації та стигми. 

■ Програмні втручання. Ключові партнери Ініціативи Fast-Track Cities нададуть допомогу в 

налагодженні стратегічного партнерства між містами, залученими до Ініціативи, і партнерами з реалізації, 

технічними та іншими партнерами, співпраця з якими дозволить покращити і розширити управлінські, 

функціональні та/або програмні аспекти відповіді на СНІД на місцевому рівні, сприяючи досягненню 

цілей «90–90–90» і подоланню дискримінації та стигми. Ключовий технічний партнер – Міжнародна 

асоціація надавачів послуг з догляду у сфері СНІДу (IAPAC) – надасть допомогу в розбудові 

спроможностей та здійснить заходи технічної підтримки для місцевих управлінь охорони здоров’я; 

клінічних закладів та надавачів послуг, а також ЛЖВ та захисників їхніх інтересів з метою оптимізації 

безперервності догляду у сфері ВІЛ та досягнення цілей «90–90–90» і викорінення дискримінації та 

стигми. 

■ Інформаційна взаємодія. Містам, залученим до ініціативи Fast-Track Cities, буде надано підтримку в 

розробці плану інформаційної взаємодії, завданнями якого є: 1) підвищення впізнаваності Ініціативи; 

2) більш активне залучення зацікавлених сторін та громадськості; 3) обмін інформацією між 

зацікавленими сторонами місцевого та глобального рівнів; 4) ведення особистого кабінету на глобальному 

веб-порталі Ініціативи Fast-Track Cities з підтримкою зовнішніх/внутрішніх каналів зв’язку. 

■ Мобілізація ресурсів. Ключові партнери Ініціативи Fast-Track Cities працюватимуть з містами, 

залученими до Ініціативи, для визначення цілей, оцінки доступних ресурсів, мобілізації місцевих та 

міжнародних ресурсів та підвищення ефективності використання проектних коштів, що дозволить 

максимально посилити заходи на місцях, надавши їм сталості. Очільники міст також матимуть доступ до 

формулювання пропозицій та створення бюджетних моделей. 

 

Програмні пріоритети Ініціативи Fast-Track Cities спираються на такі принципи: 

 

■ Цільові науково обґрунтовані біомедичні, поведінкові та соціальні втручання є основоположними для 

сталої відповіді на СНІД у містах, залучених до Ініціативи Fast-Track Cities. 
■ Зусилля, спрямовані на якнайширше охоплення тестуванням і ранню діагностику, є ключовим 

елементом подолання основного і найбільш масштабного розриву в рамках усього континууму догляду у 

сфері ВІЛ. 

■ Роль спеціалізованих закладів і (все частіше) закладів первинної медичної допомоги, клінічних закладів 

і надавачів послуг посилюється, а основною запорукою успіху стають працівники сфери охорони 

здоров’я, а також громади, що зазнали впливу епідемії, захисники інтересів хворих і надавачі послуг поза 

межами закладів охорони здоров’я. 

■ Створення сприятливих умов, за яких дискримінація і стигма не перешкоджають доступу до послуг 

охорони здоров’я, зміцнить успіх, досягнутий за всіх пріоритетними напрямами. 

■ Спільна відповідальність пацієнта, громади, влади та громадянського суспільства забезпечить 

підзвітність зусиль, які докладаються містами. 

■ Стратегічний моніторинг і оцінка покликані надавати інформацію про всі досягнення міст, залучених до 

Ініціативи Fast-Track Cities, і дозволять очільникам цих міст вимірювати досягнутий прогрес та 

інформувати про нього всі зацікавлені сторони і (найголовніше) громади, які зазнали впливу епідемії. 
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